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المقدمة
لقد بىن هذا الكتاب عىل منهجية علمية تأخذ ىف االعتبار األسس التالية:	

أن اللغة منهج للتفكري، ونظام للتعبري والتواصل. فهى بذلك ليست جمرد وسيلة للتفكري،  		 •
وال أداة للتعبري، وال وعاء للثقافة، فاللغة هى الرحم الذى ُيولِّد الفكر، فالفكر صنيعة 

اللغة وتابع هلا.

أن اللغة قدر اإلنسان وهى عامله. فحدود لغة اإلنسان هى حدود عامله؛ فهى والء وانتامء،  		 •
وثقافة وهوية، ووطن وشخصية، فالذى يفرط ىف لغته يفّرط ىف وطنه وشخصيته.

أن اللغة العربية لغة موسيقية شاعرة، وهى ىف ذات الوقت لغة علمية قادرة، وقد خصها  		 •
الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم، ووصف القرآن بأنه نزل »بلسان عرىب مبني«.

أن املدخل املستخدم ىف بناء هذا الكتاب هو »املدخل الكىل« ىف تعليم وتعلم اللغات.  			 •
وهو املدخل الذى يدرب املتعلمني عىل مهارات اللغة األربع - االستامع، والتحدث، 
بدءا  موقف،  وكل  درس  كل  خالل  من  متكاملة؛  بطريقة   - والكتابة  والقراءة، 
باالستامع، باعتبار أن »السمع أبو امللكات اللسانية« كام قال العالمة ابن خلدون.

لقد روعى ىف هذا الكتاب أن يدرب أبناءنا عىل التأمل، والتساؤل، والتفكري، والتذوق،  		 •
ر الواقع االفرتاىض للمستقبل. لذلك حرص هذا  وأن ينمى لدهيم اخليال املبدع، وَتَصوُّ
الكتاب عىل تنمية قدرات أبنائنا من خالل اخلامسية الذهبية ىف عملية التعليم والتعلم، 

أال وهى:

	 	 	 	 استمع وحتدث.	

انظر وتأمل.

	 	 	 	 اسأل وناقش.	

اقرأ وفكر.

اكتب وعّب.

لقد حاولنا ىف هذا الكتاب أن نعقد نوًعا من املقاربة املعرفية، والصالت الودية، اللغة  		 •
العربية، و العلوم الكونية، كالعلوم احليوية، والفيزيائية، واالجتامعية، والفنية 
وغريها؛ لرنسخ ىف نفوس أبنائنا أن اللغة العربية لغة حياة، بل هى لغة احلياة.



لقد حاولنا بقدر اإلمكان أن نضع رشوًحا موجزة للنصوص، وأفكاًرا يتم مناقشتها من  			 •
خالل االستامع والتحدث والتساؤل واملناقشة، والتعلم الذاىت؛ وبذلك حولنا املوقف 

التعليمى من موقف يعتمد عىل التلقني إىل موقف يعتمد عىل النشاط والتفاعل، والتفكري 
وحل املشكالت.

•  ومبا أن اللغة هى الرحم الذى يصنع الفكر فقد عىن هذا الكتاب بالقيم األخالقية 
والسلوكيات احلضارية التى تتسق مع رؤية املجتمع املرصى العرىب للكون واإلنسان 

واحلياة.	

•  لقد حرص هذا الكتاب أن يكون متسًقا مع املواصفات املطلوبة لوزارة الرتبية والتعليم، 
ومع املعايري القومية ومستوياهتا املعيارية للغة العربية.

وقد روعى ىف اختيار النصوص أن ختتلف بني الرسد واحلوار والشعر والقصة، وأدب  	•
األطفال، وذلك لتنويع جماالت النشاط اللغوى ولربط ذلك بلغة الطفل واهتامماته 

املناسبة هلذا الطور من حياته.	

•  لذلك جاء كتاب الصف األول اإلعدادى  للفصل الثاىن من العام الدراىس، وقد اشتمل عىل 
ثالث وحدات هى عىل النحو اآلىت:

بعنوان »قيم وسلوكيات« وهى ترسخ القيم والسلوكيات املتحرضة التى  الوحدة األولى: 
تتسق مع طبيعة املجتمع املرصى ورؤيته للكون واإلنسان واحلياة من 
خالل النصوص الشعرية واألحاديث الرشيفة، والقيم الرياضية.

الوحدة الثانية: بعنوان »عامل بال حدود«، وهى لتوسع دائرة الرؤية لدى التالميذ من 
خالل االنطالق من املحلية، إىل القومية، إىل العاملية، باعتبار أن العامل 

»قرية كونية«، وأن القيم والسلوكيات اإلجيابية والسلبية تؤثر ىف نوعية 
احلياة اإلنسانية سلًبا وإجياًبا.

بعنوان »نحن واآلخر« وهى حتاول ترسيخ قيم احرتام اآلخر، عىل اعتبار  الوحدة الثالثة: 
أن احرتام اآلخر من احرتام الذات، وأن ذلك هو السبيل األمثل إلقامة 

العدل والسالم ىف عقول البرش.

لقد بدأنا كل درس من دروس هذه الوحدات بالتدريب عىل االستامع، وتأمل الصور، 
والتساؤل واملناقشة، والقراءة اجلهرية، والتغىن باألناشيد واألشعار اجلميلة، والقراءة املفكرة، 
والكتابة الواضحة واملعبة، ودربنا عىل املفاهيم النحوية واإلمالئية بالتكامل مع كل ذلك.

وختمنا الكتاب بكشاف للمفردات اللغوية الذى يعني التالميذ عىل فهم املعاىن، ويدرهبم عىل 
مهارات استخدام املعاجم  والقواميس اللغوية.

ويصاحب الكتاب  أنشطة وتدريبات لتشجيع الطالب عىل تطبيق ماتعلمه ىف الدروس من 
مهارات.
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وتقوم أنشطة الكتاب عىل البحث واملناقشة والتعلم الذاىت والتفاعل الفكرى 
واللفظى والتعلم التعاوىن وكل املشكالت وتنمية مهارات التفكري ومهارات احلياة 

وتتنوع األنشطة مابني أنشطة فردية ومجاعية لتشجيع الطالب عىل االبتكار.

نرجو من الله أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه.

وأن ينفع به أبناء األمة، إنه يقول احلق، وهو هيدى السبيل.

 املؤلفون وجلنة

التعديل واملراجعة
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الأفعال التى تن�صب مفعولني اأ�صلهما املبتداأ واخلرب)

لي�س اأ�صلهما املبتداأ اأو اخلرب

التوكيد اللفظى واملعنوى

 و�س 

دنا عمـــر ع س

عب كرة القد فى م

من أعمال البـــــــر

 

 

أن يكون التلميذ قادرا على  يتوقع فى نهاية هذه الوحدة 

- يستنتج  الرئيسة فيما استمع إليه.

- يحدد الص التى تميز بها سيدنا عمر بن الخطاب.

- يرسم صورة للمجتمع الذى تنتشر فيه أعمال البر.

ر الرياضة واألخالق الرياضية. - ي

- يقرأ النصوص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.

- يتعرف أدوات الربط مستخدما إياها فى كالمه 

وكتابته. 

- يكتب مستخدما أسلوب الشرط.

- يستخدم الجملة الفعلية  و يعرب الفاعل إعرابا    

     صحيح

- يميز بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى                     

للمجهول  .

- يتغنى باألناشيد واألشعار ويتذوق ما فيها من جمال.

- يكتب بخطى الرقعة والنسخ.

- يعبر عن بعض  الواردة فى الدروس بأسلوبه.

أهداف الوحدة

درو�س الوحدة:

 التعصب الك



أ واخلرب أ�صلهما املبتد الأفعال التى تن�صب مفعولني 

أو اخلرب أ  أ�صلهما املبتد لي�س 

التوكيد اللفظى واملعنوى

ِقيٌم و�ُسلوِكّياٌت 

َتواُضع َسيِّدنا عمـــر

فى َمْلعب كرة القَدم

من أعماِل البـــــــرِّ

الَوْحَدُة الأولى

 1

يتوقع فى نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

1- َيستنتج الِفَكر الرئيسَة فيما استمع إليه.

فاِت التى تميز بها سيدنا عمر بن الخطاب. د الصِّ 2- يحدِّ

3- يرُسم صورة للمجتمع الذى تنتشر فيه أعمال البر.

ر الرياضة واألخالق الرياضية. 4- ُيقدِّ

5- يقرأ النصوص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.

6- يتعرَّف أدوات الربط مستخدما إياها فى كالمه 

وكتابته. 

7- يكتب مستخدما أسلوب الشرط.

8- َيستخدم الجملَة الفعليَة  و ُيعرب الفاعل إعراًبا    

     صحيًحا.

9- يميِّز بين الفعِل المبنى للمعلوم والفعل المبنى                     

للمجهول  .

10- يتغنَّى باألناشيد واألشعار ويتذوق ما فيها من جمال.

11- يكتب بخطى الرّقعة والنسخ.

12- يعبِّر عن بعض الِفَكر الواردة فى الدروس بأسلوبه.

اأهداف الوحدة

درو�س الوحدة:

1

2

3

4

مخاطُر التعصب الُكروى



مواطن اجلمال:   
هتم  : ت مجيل يصور اجلند ىف ق ا من اجلند(• 

هم بالسور    
  الذى حيمى صاحب

: تعبري مجيل يوحى بشدة تواض    بربدة كاد طول العهد ي
    سيدنا عمر وزهده ىف الدنيا.

)هان...... ي•  تضاد يوضح املعىن ويقويه.

   و ن
   أساس الملك.           رأى الجماعة ال تشقى البالد به.      

 السيرة الحسنة للحا العادل مستمرة رغم مرور السنين.

   وناق

أ- ا من الك معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•   صاحب كسرى.    ن الر   راعيها   ر ب ى ع   

                 •              فى عينه ما كان 

ى الع الآ ك فى م  ز وم
ى م                                 ن قرير الع هان     فيه الجاللة فى أس

ا أق الع ب    ل
ا راية الشورى وح   •

أ الن ق جهرية م جـ- ا

امتة، وناق :   الن� قراءة �
أ- ما الذى راع صاحب كسرى عندما رأى سيدنا عمر )رضى الله عنه(؟

ب- أين كان سيدنا عمر عندما رآه صاحب كسرى؟
جـ- واز بين  سيدنا عمر، وبين كسرى كما تفهم من النص

. . . . . . . . . .
ر الجزئية فى الن ما الف ما الفكرة العامة التى يتحدث 

عنها النص
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
ما الحكمة التى عرضتها األبيات

ى الثانى الف�صل الدرا� 8

الَوْحَدُة الأولى

1
ما اللَّقُب الذى اشُتهر به سيدنا عمُر بن  •

    الخطاب؟

ورى على الفرد والمجتمع؟ ما آثاُر العِدل والشُّ  •

شاعر مصرى من كبار الشعراء المعاصرين ولد سنة 1872م، وتوفى سنة 1932م. ُلقب بشاعر النيل.

ناق�ش:

ْث: دَّ 1  ا�ْسَتِمْع و َتَ
وَراَع َصاِحَب ِكْسرى َأْن َرَأى ُعَمًرا

لهــا أنَّ  ــْرِس  الُف ــوِك  بُِمل ــُدُه  َوَعْه

ــَرأى َف ــِه  َنوِم فــى  ــَتْغرًِقا  ُمْس َرآُه 

وِح ُمْشَتِماًل َفْوَق الثَّرى َتْحَت ِظلِّ الدَّ

ــُرُه ــه مــا كان ُيْكِب َفهــاَن فــى عيني

ــُم َبْيَنُه ــْدَل  الَع َأْقمــَت  ــا  َلمَّ ــَت  َأِمْن

ــها ــورى وَحارَس ــَةَ الشُّ ــا راي ياراِفًع

ــِه ــالُد بِ ــِةال َتْشــقى الِب رأُى الَجماَع

ــاًل وهــَو راعيهــا ــِة ُعْط ِعيَّ ــن الرَّ َبْي

ُسوًرا ِمَن الُجْنِد واألْحراِس َيْحميها

ــَمى َمعانيهــا ــَة فــى أْس ــه الَجالل في

ُيبليهــا الَعهــِد  طــوُل  كاَد  ــرَدٍة  بُِب

بَِأيِديهــا ــا  ني والدُّ ــِر  األكاِس ــَن  ِم

ــِن هانِيها! ــِر الَعْي ــْوَم َقري ــَت َن َفِنْم

ــًرا عــْن ُمحبِّيهــا  ــَك َخْي َجــَزاك َربُّ

َرْغَم الِخــالِف وَرْأى الَفْرِد ُيْشــقيها

دنا  ُع �َسيِّ َتوا�سُ
ُعَمر

لل�ساعر: حافظ اإبراهيم

ال�سرح:
ب عامل كرسى  ُيظهر الشاعُر ىف األبيات إعجاَبه بتواُضِع اخلليفِة عمَر بن اخلطاب - رىض الله عنه -  فقد تعجَّ

دة،فَعظم عمُر  حني رأى ُعَمَر ناِئًا بال ِحراسة مع أنه احلاكُم والّراعى، بيَنام ملوُك الفرس تقوُم عليهم حراسٌة ُمشدَّ
ىف عينيه واستصَغر ملوَك الفرِس، و يصف الشاعُر سيدنا عمر بالعْدل و أنه الذى نرش مبدأ الّشورى بني املسلمنَي.

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

1- يميز الكلمات ذات النغمة الواحدة  فيما يستمع إليه.

2- يتذوق بعض الصور الجميلة فى النص.

3- يحدد الصفات التى تميز بها سيدنا عمر بن الخطاب.

4- يلخص الدروس المستفادة من النص.

5-يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة.

6- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.

7- يكتب مراعيًا الهامش فى الصفحة.

8- يكتب نموذًجا بخطى: النسخ والرقعة.

9- يعبر عن بعض الِفَكر بأسلوبه.

حقوق اإلنسان.  •
•  الديمقراطية والوعى القانونى.

التربية من أجل المواطنة.  •
•  التسامح والتربية من أجل السالم.

القضايا المتضمنة

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



بعة
الَوْحَدُة الرا

9

الَوْحَدُة الأولى

1
مواطن اجلمال: 

هتم  ر اجلنَد ىف ُقوَّ : َتعبرٌي مجيٌل يصوِّ )سوًرا من اجلند(• 
ومتاُسِكهم بالّسور    

املنيِع الذى حيمى صاحَبه.  
ة تواُضِع  )مشتماًل بربدة كاد طول العهد ُيبليها(: تعبرٌي مجيٌل يوحى بشدَّ  •

    سيدنا عمر وزهده ىف الدنيا.
)هان...... ُيْكرِب(:•  تضاد يوضح املعىن ويقويه.

ْر و َناِق�ْس: فكِّ   2
• رأى الجماعة ال َتشقى البالد به.       العَدُل أساُس الُملك.            • 

• السيرُة الحسنُة للحاكِم العادل مستمرة رغم مرور السنين.

ا�ساأَْل وناِق�س:   3

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج من الَك�ّساِف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  َراَع صاحب كسرى.    ِعيَِّة ُعْطاًل وُهَو راعيها.   •  َرَأى ُعَمر َبْين الرَّ

           •  فوَق الثَّرى.   •  َمشَتماًل ببرَدة.        •  فهاَن فى عينه ما كان ُيكبُِرُه.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:
•  فيه الَجاللة فى أْسَمى َمعانيها.                             •  َفِنْمَت َنْوَم َقرير الَعْيِن هانِيها!     

ا أَقْمَت الَعْدَل َبْيَنُهم. •  َأِمْنَت َلمَّ
ورى وَحارَسها. •  ياراِفًعا رايَةَ الشُّ

َرَة. جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأْ الن�س قراءة �سامتة، وناِق�ْس :  4
أ- ما الذى راع صاحَب كسرى عندما رأَى سيدنا عمر )رضى الله عنه(؟

ب- أين كان سيدنا عمر عندما رآه صاحُب كسرى؟
. جـ- واِزْن بين  سيدنا عمر، وبين كسرى كما تفهم من النصِّ

. . . . . . . . . .
ما الِفَكر الجزئية فى النَّص؟ ما الفكرُة العامُة التى يتحدث 

؟ عنها النصُّ
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
ما الحكمُة التى عرضتها األبياُت؟

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

ما الل الذى اشتهر به سيدنا عمر بن  

    الخطاب؟

ما آثار العدل والشورى على الفرد والمجتمع؟  

م. لقب بشاعر النيل. م، وتوفى سنة  شاعر مصرى من كبار الشعراء المعاصرين ولد سنة 

  ا�س و ت
ى ع رى أ ر  ص ك

له أن  الف  ب   

ف ن  ى  ف ا  م  

 الثرى ت ظ الد م

ا كان ي ه م ى عيني  ف

ب الع  أ  ا  ل  

ورى وح ا راي الش

قى الب ب ال ت  الج

ن الر ع وه راعيه

ا م الج واألح ي

ى م ى أس ه الج ف

ي الع  ط  كاد   

ب ا  والد األكاس   

 ن ق الع هان

ا  ا ع م اك ر خ

ى الف ي  الخ ور

دنا   �س

اعر: حافظ 

ظهر الشاعر ىف األبيات إعجابه بتواض اخلليفة عمر بن اخلطاب - رىض الله عنه -  فقد تعجب عامل كرسى 
ظم عمر  حني رأى ع نائا بال حراسة مع أنه احلاكم والراعى، بينام ملوك الفرس تقوم عليهم حراسة م

ىف عينيه واستصغر ملوك الفرس، و يصف الشاعر سيدنا عمر بالعدل و أنه الذى نرش مبدأ الشورى بني املسلمني

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 

- يميز الكلمات ذات النغمة الواحدة  فيما يستمع إليه.

- يتذوق بعض الصور الجميلة فى النص.

- يحدد الصفات التى تميز بها سيدنا عمر بن الخطاب.

- يلخص الدروس المستفادة من النص.

-يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة.

- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.

- يكتب مراعيا الهامش فى الصفحة.

- يكتب نموذجا بخطى: النسخ والرقعة.

ر بأسلوبه. - يعبر عن بعض الف

حقوق اإلنسان.  
•  الديمقراطية والوعى القانونى.

التربية من أجل المواطنة.  
•  التسامح والتربية من أجل السالم.

 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



 الأو
   زمالءك ومعلمك الدرو�س الم�ستفادة من هذا الن�

ا�ستمع وتذوق:   
أجمل فى نظرك؟ ولماذا؟ أى التعبيرين  اأ-    

- »هادئ الع - »قرير العين«       

- »يا رافعا راية الشورى «. - »يا رافعا راية الشورى وحارسها«    

ا من الجند والحراس  - »س - »جيشا من الجند والحراس يحميها«    

- »رآه نائم - »رآه مستغرقا فى نومه«     

ب- ميز الكلمات ذات النغمة المو�سيقية الواحدة فى الن� بعد قراءته جهرا

أثره على الفرد  ع من حيث      مع زمالئك ومعلمك حول التوا�
   ابحث وفكر:

اقرأ الن مرة أخرى، وارسم لوحة تعبر عن وصف صاحب كسرى   

لسيدنا عمر، ووصفه لكسرى فارس.

اعقد مناظرة بين اثنين من زمالئك، أحدهما يتحدث عن أهمية الشورى   

والعدل،  والثانى عن خطورة االستبداد والظلم.

جـ - ناقش زمالءك ومعلمك حول:

   الدولة اإلسالمية فى خالفة عمر بن الخطاب.

كم عاما استمر فيها سيدنا عمر خليفة للمسلمين؟   

ها؟ وماذا تعرف م سيرته؟ ؟ وم فات متى ف م   

ى الثانى الف�صل الدرا�

ُل الّدر�ُس الأوَّ
1
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6 التعبير:
تحدث          عن التواضع كصفة من الصفات الحميدة.

كتَب عمُر بن الخطاب -رضى الله عنه- إلى أبى عبيدة بن الجراح : »ِمْن عبِد الله عمر 

أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجّراح، سالٌم عليك فإنى أحَمُد إليك الله الذى ال إله إال 

هو. أما بعد: فإنه أتانى كتاُبك وَفهمُت ما َذَكرَت فيه من إهالك الله المشركين وُنصرة 

المؤمنيَن، وما صنع اللُه ألوليائه وأهل كلمته، فأحمُد الله على ُحسن صنيعه إلينا، وسيتمُّ 

اللُه ذلك بشكره، ثم اعلموا أنكم لم تظهروا على َعدوكم بعدٍد وال ُعدة وال حوٍل وال 

قوٍة، ولكْن بعوِن الله وَنْصره وَمنِّه وَفْضِله، فللُه الطوُل والَمنُّ والفضُل العظيُم، َفتبارَك 

»جمهرة رسائل العرب: ج1.ص172« الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين، والسالم«. 

من أبدع ما قيل                                             

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 5
لحظ  الأمثلَة التالية:

2- من َيسَع إلى الخيِر َيلَق خيًرا. 1- »وما َتفعلوا ِمْن َخيٍر َيعَلْمُه الّله«.  

4- أينما ُتسافر فى بالد الوطن  3- إن َتفعْل المعروَف ُيْحِبْبك الناس.  

العربى َتِجد إِخوانًا.

اأ- ال�سرح:
ن من : رط، الذى يتكوَّ الحظ فى األمثلة السابقِة  أسلوَب الشَّ

1- أداة الشرط وهى الملونة فى األمثلة السابقة باللون األحمر، وفعل الشرط باللون 

األزرق،  وجواب الشرط باللون األسود.

 أسلوب الشرط يتكون من ثالثة أجزاء هى:

 )أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط(.

من أدوات الشرط: )إن - من - ما - متى - أينما - مهما(. وهى أدوات جازمة، تجزم فعلى الشرط و الجواب.

   اأ�شلوب ال�شرطلغويات وتراكيب 



ُل الّدر�ُس الأوَّ
1

الوحدة

11

أنشطة

ناق�س زمالءك ومعلمك الدرو�س الم�ستفادة من هذا الن�س.  7 

ا�ستمع وتذوق:  8 
اأ-  اأى التعبيرين اأجمل فى نظرك؟ ولماذا؟  

2- »هادئ الَعين«. 1- »َقرير العين«       

2- »يا رافًعا راية الشورى «. ورى وحارَسها«   1- »يا رافًعا رايَة الشُّ  

2- »ُسوًرا من الُجند والحراس  1- »جيًشا من الجنِد والحراس يحميها«    

يحميها«.

2- »رآه نائًما« 1- »رآه مستغرًقا فى نومه«     

ز الكلمات ذات النغمة المو�سيقية الواحدة فى الن�س بعد قراءته جهرًا. ب- ميِّ

9   تناق�س مع زمالئك ومعلمك حول التوا�سع من حيث اأثره على الفرد والمجتمع.
10   ابحث وفكر:

اقرأ النَّصَّ مرًة أخرى، وارسم لوحًة تعبر عن وصف صاحب كسرى  أ- 

لسيدنا عمر، ووصفه لكسرى فارس.

ورى  ث عن أهمِية الشُّ اعقد مناظرًة بين اثنيِن من زمالئك، أحدهما يتحدَّ ب- 

والعدل،  والثانى عن خطورة االستبداد والظلم.

جـ - ناقش زمالءك ومعلمك حول:

حدوُد الدولة اإلسالميِة فى خالفِة عمر بن الخطاب.  -1  

كم عاًما استمرَّ فيها سيدنا عمر خليفة للمسلمين؟  -2  

متى ُفِتحْت ِمْصُر؟ وَمْن فاِتُحها؟ وماذا تعرُف ِمْن سيرته؟  -3  

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الأو

 
          عن التواضع كصفة من الصفات الحميدة.

 عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- إلى أبى عبيدة بن الجراح : »م عبد الله عمر 

أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجراح، سالم عليك فإنى أحم إليك الله الذى ال إله إال 

صرة  هو. أما بعد: فإنه أتانى كتابك وف ما ذ فيه من إهالك الله المشركين و

، وما صنع الله ألوليائه وأهل كلمته، فأحمد الله على حسن صنيعه إلينا، و 

 ذلك بشكره، ثم اعلموا أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد وال عدة وال حو وال 

ه، فلله الطول والم و العظيم، ف  ه وف ره وم ، ولكن بعون الله ون

جمهرة رسائل العرب: ج الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين، والسالم«. 

من أبدع ما قيل                                             

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 
حظ  الأمثلة التالية:

-   إلى الخير ي خير - »و  م خ ي الل  

-   فى بالد الوطن  ك الناس.   -   المعروف ي

د إ بى ت

أ- ال�
الحظ فى األمثلة السابقة  أسلوب الشرط، الذى يتكون من :

- أداة الشرط وهى الملونة فى األمثلة السابقة باللون األحمر، وفعل الشرط باللون 

،  وجواب الشرط باللون األسود.

 أسلوب الشرط يتكون من ثالثة أجزاء هى:

 )أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط(.

من أدوات الشرط: )إن - من - ما - متى - أينما - مهما(. وهى أدوات جازمة، تجزم فعلى الشرط و الجواب.

لوب ال�شرطلغويات وتراكيب     



 ال� الثانى
نا هذا الحديث الشريف على أعمال الخير والبر بالناس جميعا، ومنها 

إبعاد األذى عن الطريق. عى إلى الصالة، و مساعدة المحتاج والكلمة الطيبة، و

من مواطن اجلمال:
: تعبري يفيد االستمرار ورضورة املداومة عىل هذه الطاعات. )كل يوم تطلع فيه الشمس(• 

: شبه الكلمة الطيبة باملال الذى نتصدق به وىف ذلك بيان  )الكلمة الطيبة صدقة(• 

ألثر الكلمة الطيبة ىف الناس.

  و ن
•   أن تحكم بالعدل بين اثنين صدقة. •   ماذا نعنى بالص  

•   كل خطوة تمشيها إلى الصالة ص لمة الطيبة ص      •

أل وناق�  

ج من الك معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى : أ- ا
  كل        الرجل.      

ى الع الآ ك فى م  ز وم
ل بين اثنين.            

   الطيبة صدقة.        
  ترفع له عليها متاعه.
أ الن ق جهرية م جـ- ا

 الجزئية التى فى 

 هى ......

 التى ي 

ق فيها هى ....

 العامة التى 

تحدث عنها الحديث هى ......

 المستحق للصدقة، كما بين الحديث الشريف

ى الثانى الف�صل الدرا� 12

الَوْحَدُة الأولى

1
ناق�ش:

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ   1

نيا واآلِخَرة؟ ما َجزاُء من َيْفعل الَخيَر فى الدُّ  •

مها لغيرَِك. اذكْر بعَض أعماِل الَخيِر التى ُتقدِّ  •

دقاِت بسنٍّ معينٍة؟ هل َيرتبُط فعُل الصَّ  •

عن أبى ُهريَرة -رِضَى الله تعالى عنه - قال: قال رسوُل الله �:

)متفق عليه(.  

مُس  »ُكلُّ ُسالَمى ِمَن النَّاِس عليه َصَدقٌة. ُكلَّ َيوٍم تطُلُع فيه الشَّ

تعِدُل بين اْثنيِن صَدَقة، وتعيُن الرَُّجَل فى دابِته َفَتْحِمُله عليها، أو 

يِّبُة َصدقة، وبُِكلِّ خطوٍة  َتْرَفُع له َعَليها متاَعُه َصَدقٌة، والَكِلمُة الطَّ

ريِق َصَدَقة«.   الِة َصَدقٌة، وُتميُط األَذى عن الطَّ تمشيها إلى الصَّ

ِمْن اأْعماِل الِبرِّ

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يُصنف أعمال البر فيما يستمع إليه .
إعراب ما بعدها. - يميز بين حروف العطف و

- يستخلص الدروس المستفادة من الحديث.
- يقترح عنوانًا آخر للحديث.

- يلخص الحديث بعد فهمه.
- يبين صورة المجتمع الذى تنتشر فيه أعمال البر.

- يكتب جماًل  فعلية ويعرب الفاعل.
- يجيب عن أسئلةالكتاب إجابة وافية.

- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.
- يكتب نموذًجا بخطى: النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض الِفَكر بأسلوبه .

التعامل مع اآلخر.  •
حب التعاون.  •

مهارات حياتية.  •

القضايا المتضمنة

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الّدر�ُس الثانى  ال�سرح:
نا هذا الحديُث الشريُف على أعماِل الخيِر والبرِّ بالناِس جميًعا، ومنها  يحثُّ

إبعاد األذى عن الطريق. عى إلى الصالة، و مساعدة المحتاِج والكلمة الطيبة، والسَّ

من مواطن اجلمال:
: تعبري يفيد االستمرار ورضورة املداومة عىل هذه الطاعات. )كل يوم تطلع فيه الشمس(• 

: شبه الكلمة الطيبة باملال الذى نتصدق به وىف ذلك بيان  )الكلمة الطيبة صدقة(• 

ألثر الكلمة الطيبة ىف الناس.

ْر و َناِق�ْس: ِفكِّ  2
•   أن تحكَم بالعدِل بين اثنين صدقة. َدقِة؟   •   ماذا نعنى بالصَّ

•   كل ُخطوة َتمشيها إلى الصالة َصدقٌة. •   الَكلمة الطيبة َصدقة.  

ا�ساأل وناق�س:  3

اأ- ِا�ْسَتْخِرج من الَك�ّساِف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى :
•  ُتميط  •  ُتعين الرجل.    •  كل ُسالَمى.    

األذى.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:
•  تعِدل بين اثنين.         

•  الكلمُة الطيبُة صدقٌة.        
•  ترفع له عليها متاعه.

َرًة. جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

الِفَكُر الجزئية التى فى 

النصِّ هى ......

األوقاُت التى َيحُسُن 

ق فيها هى .... التَّصدُّ

الفكرُة العامُة التى 

َيتحدث عنها الحديث هى ......

................................

................

دقة، كما بيَّن الحديُث الشريُف؟ َمِن المستحقُّ للصَّ

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

   و ت

عل الخ فى الدنيا واآلخ ما ج من ي  

مها لغير   بعض أعمال الخ التى ت

هل ي فعل الص بسن معينة  

ة -رض الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله  عن أبى ه

)متفق عليه(.  

. ك ي تطل فيه الش  ى م الن عليه ص  س

ه عليها، أو  ة، وتعين الر فى دابته ف  بين اث صد

، والك الط صدقة، وب خطوة  يها متاع ص  له ع

ة«.   ، وت األذى عن الط ص تمشيها إلى الص ص

  الب

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 

- يصنف أعمال البر فيما يستمع إليه .
إعراب ما بعدها. - يميز بين حروف العطف و

- يستخلص الدروس المستفادة من الحديث.
- يقترح عنوانا آخر للحديث.

- يلخص الحديث بعد فهمه.
- يبين صورة المجتمع الذى تنتشر فيه أعمال البر.

- يكتب جمال  فعلية ويعرب الفاعل.
- يجيب عن أسئلةالكتاب إجابة وافية.

- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.
- يكتب نموذجا بخطى: النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض  بأسلوبه .

التعامل مع اآلخر.  
حب التعاون.  

مهارات حياتية.  
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هل تحب كرة القدم؟  

ع إحدى الفرق الرياضي هل ت  

 
  و ت

دم تحتل  رة الق ال ش أن ك

المرتبة األولى عالميا فى جذب 

ول الناس. وعندما  قلوب وعق

ن بط  دأ الحدي ع

ل )كأس العالم( أو   مث

ة مثل )كأس األمم  ة م

م اإلفريقية  ة أو األم

ة( يتفرغ  كا الالتيني أو أمري

رة  ك ن  ع للحدي   

دم، وك ي الفري 

. وق قدمت منظمة  ذى ي

دة نصائح   العالمية ع

التى  ر الصحية   للمخاط

ج عن الت الكروى، 

 أثبتت الد الطبية 

بالحماس،  الجو   أن 

 واالنفع والتوتر 

المباري  ي  ذى 

رازات هرمونات   من إف

دد الصماء إلى  ن الغ التوتر م

الدورة الدموية، وبالتالى يزداد 

ن(  )اإلدرنالي ون  هرم راز 

ا فى  ؤدى دورا مهم ذى ي

ضبط مستوى السكر فى الدم 

ومعدل ضغط الدم.

ا من سر ضربات   

الشرايين،  ط  و القلب 

إلى  النهاية  فى  ى  قد  مما 

كتة القلبية.

يؤدى   أن  يمكن  كذلك 

ا ن بأخالق كريمة

ب 
أهداف الدر�س :

أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 
- يستخلص الفكر الرئيسة فيما يستمع إليه.

- يتحدث عن أخطار التعصب صحيا واجتماعي
- يقرأ الموضوع قراءة سليمة معبر

- يميز بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجهول.
- يكتب ما يملى عليه بسرعة ودقة.

- يكتب مراعيا الهامش فى الصفحة.

التسامح والتربية من أجل السالم  
الصحة الوقائية  

 

 

ى الثانى الف�صل الدرا�
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الّدر�ُس الثانى 

تحدث

ت هجرُته � وهجرُة أصحابه، -رضى الله عنهم-، ولم تنته الهجرُة بأهدافها وغاياتها بل بدأت  وبهذا تمَّ

بعد وصوِل رسول الله � سالًما إلى المدينِة، وَبَدَأ معها رحلَة المتاعِب والمصاعب والتَّحديات.
»من السيرة النبوية للصالبى«

من أبدع ما قيل                                             

اِمَتًة، ُثمَّ ناق�س: ِاْقَراأْ النَّ�سَّ ِقَراَءًة �سَ  4
د- ماذا تقول عندما:

2- يقدم لك إنساٌن معروًفا ما؟ 1- َيسألك فقيٌر وأنت ال تملك شيًئا؟ 

3- يسىء إليك شخٌص ما؟

5

عن أعماِل البرِّ التى وردت فى الحديِث الشريف. التعبري:              6

ُق اأعماَل الِبرِّ التى وردْت فى الحديث. 7  ناِق�ْس  كيف ُتَطبِّ
8- ابحث فى مكتبة المدرسة عن اآليات واألحاديث  النبوية

وأبيات الشعر و عبارات النثر التى تدعو إلى الصلح بين المتخاصمين.

كيف تت�سرف اإذا:  9
1- وجدَت زمالَءك ُيلقون زجاجاٍت فارغًة فى الطرق العامة؟  

3- وجدَت زُجاًجا ُمتناثًرا أمام مسكنك؟ 2- وجدَت ِسْلًكا كهربيًّا مكشوًفا؟    
5- وجدت اثنين يتشاجران؟ 4- وجدَت عجوًزا ال تستطيع أن تحمل متاعها؟    

عالمة إعرابهالفاعلالجملة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .ُيذاكُر المجتهُد درَسه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .َيحترُم الناُس المتواضَع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .انتصر الِمصريون فى حرب أكتوبر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .أضاءْت الشمُس بيوَتنا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .ُتكرُِّم الدولُة المتفوقين.

  تدريبات لغوية
1-  ا�ستخرج الفاعل من العبارات الآتية، وبين عالمة اإعرابه:

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الَوْحَدُة الأولى

1
هل تحبُّ كرَة القدم؟  •

ع إحدى الفرق الرياضيَّة؟ هل ُتشجِّ  •

 

ناق�ش:

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ال شــكَّ أن كــرة القــدم تحتل 

المرتبة األولى عالميًّا فى جذب 

قلوب وعقــول الناس. وعندما 

ــدأ الحديــُث عــن بطــوالٍت  يب

عالميٍة مثــل )كأس العالم( أو 

يَّة ُمهمــة مثل )كأس األمم  قارِّ

ــة أو األمــم اإلفريقية  األوربي

ــة( يتفرُغ  أو أمريــكا الالتيني

كــرة  عــن  للحديــِث  ــاُس  الن

ــَق  ــّجُع الفري القــدم، وُكلٌّ ُيَش

مت منظمُة  ُه. وَقْد قدَّ الَّذى ُيِحبُّ

ــةِ العالمية عــدة نصائَح  حَّ الصِّ

التى  بًا للمخاطــر الصحية  تجنُّ

َتنتــج عن التَّعصــِب الُكروى، 

راساُت الطبيُة  حيُث أثبتت الدِّ

بالحماِس،  المشحوَن  الجوَّ  أن 

واالهتمــاِم واالنفعــاِل والتوتِر 

ــاِت  المباري ُيصاِحــُب  ــذى  ال

ــُد من إفــرازات هرمونات  َيزي

اء إلى  التوتر مــن الغــدد الصمَّ

الدورة الدموية، وبالتالى يزداد 

)اإلدرناليــن(  هرمــون  إفــراز 

ــذى يــؤدى دوًرا مهمــا فى  وال

ضبط مستوى السكر فى الدم 

ومعدل ضغط الدم.

وَيزيُد أيًضا من سرعِة ضربات 

رايين،  الشَّ وَتجلُّط  القلب 

إلى  النهاية  فى  ى  يؤدِّ قد  مما 

كتة القلبية. السَّ

التَّوتُر  ى  يؤدِّ أن  يمكُن  كذلك 

ُع بأخالٍق كريمٍة! ا ُنَشجِّ َهيَّ

مخاطرالتع�سب 
الُكَرِوّى

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يستخلص الفكر الرئيسة فيما يستمع إليه.
- يتحدث عن أخطار التعصب صحيًّا واجتماعيًّا.

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة معبرة.
- يميز بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجهول.

- يكتب ما يملى عليه بسرعة ودقة.

- يكتب مراعيًا الهامش فى الصفحة.

التسامح والتربية من أجل السالم.  •
الصحة الوقائية.  •

العولمة.  •

القضايا المتضمنة

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الثانى 

وبهذا تمت هجرته � وهجرة أصحابه، -رضى الله عنهم-، ولم تنته الهجرة بأهدافها وغاياتها بل بدأت 

بعد وصول رسول الله � سالما إلى المدينة، وب معها رحلة المتاعب والمصاعب والت
»من السيرة النبوية للصالبى«

من أبدع ما قيل                                             

، ث ناق�   الن ق �
د- ماذا تقول عندما:

- يقدم لك إنسان معروفا ما؟ - يسألك فقير وأنت ال تملك شيئ 

- يسىء إليك شخص ما؟

عن أعمال البر التى وردت فى الحديث الشريف.              

  ناق  كيف ت  الب التى وردت فى الحديث.
 ابحث فى مكتبة المدرسة عن اآليات واألحاديث  النبوية

وأبيات الشعر و عبارات النثر التى تدعو إلى الصلح بين المتخاصمين.

رف  كيف تت�  
- وجدت زمالءك يلقون زجاجات فارغة فى الطرق العامة؟  

ا أمام مسكنك؟ ا م - وجدت ز ا كهربيا مكشوف   - وجدت س  
- وجدت اثنين يتشاجران؟ - وجدت عجوزا ال تستطيع أن تحمل متاعها؟    

عالمة إعرابه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . المجتهد درس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الناس المتواضع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .انتصر المصريون فى حرب أكتوبر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الشمس بيوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولة المتفوقين.

  تدريبات لغوية
-  ا�ستخرج الفاعل من العبارات الآتية، وبين عالمة 
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 الثالث
أ- ا معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى من الك

  المشحون         هرمونات التوتر.
  تاريخ  فى أمراض القلب والسكر.   ضرورة 

   الروح الرياضية العالية.

ى الع الآ ك فى م  ز وم

غ الناس للحديث عن كرة القدم.      المشحون    
ة واالهتمام.

ياضة تنشط الجسم والعقل.   ا

وع ق جهرية م أ المو� جـ- ا

امتة، وناق ما يلى: وع قراءة �   المو�
- ما المخاط الص الناجمة عن التعصب الك

- ما الذى أوصت به منظمة الصحة العالمي
- ما مخاطر التعصب الكروى اجتماعي

- كيف يتم عال حالة التعصب الك
ز فى الموضوع بين األفعال الالزمة واألفعال المتعدية. - م

إذا:  •  ماذا يحدث 

-اشترك اإلنسان فى ناد من النوادى؟
- لم يمارس اإلنسان الرياضة؟

  
حظ الفرق أ و أ-  اقر

:  فى العمود )أ( الفعل مبنى للمعلوم؛ ألن فاعله موجود. نالحظ 

            فى العمود )ب( الفعل مبنى للمجهول؛ ألن فاعله غير موجود.

قرأت في                 العلوم
إن تناول الطعام فى أثناء القيام بتمرين رياضى  فيه 

ر، فقد ي الطعام فى مجرى التنفس ويؤدى إلى 

أ ( العمود ) ب (العمود ) 

ع الدر س أحمد الدر .

ت اللوم الفنان اللوحة .

 األناشيدمع التال األناشيد

 الالب المدرب الال

الفعل المبنى للمعلوم و الفعل المبنى للمجهوللغويات وتراكيب

ى الثانى الف�صل الدرا�
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الّدر�ُس الثالث

حدوِث  إلى  الحاالِت  بعِض  فى 

نصفىٍّ  شلٍل  أو  عصبىٍّ  عجٍز 

الذين  األفراِد  لدى  خاصًة 

فى  وراثىٍّ  تاريخ  من  ُيعانون 

أمراض القلِب والسكِر.

الُكروىَّ  َب  التعصُّ أن  كما 

حيث  شديدة،  خطورٌة  له 

الفوضى  من  حالًة  ينشُر  إنه 

كما  المجتمِع،   فى  والُعنف 

لفرقهم  بيَن  المتعصِّ بعَض  أنَّ 

يقضوَن أوقاًتا طويلًة فى متابعِة 

حتى  القدِم  كرة  مبارياِت 

وكسب  أعمالهم  حساِب  على 

عيشهم.وعالُج هذه الحالة يبدُأ 

عوِة إلى ممارسِة الرياضة  من الدَّ

ياضُة  فالرِّ المشى،  وأبسطها 

وأهميَُّة  والعقَل.  الجسَم  ط  تنشِّ

ب  تعصُّ دون  الرياضة  ممارسِة 

أن  ك  حقِّ فمن  ملحة.  َضرورة 

المباريات  بمشاهدِة  تستمتَع 

دون  ولكن  المختلفة،  بأنواعها 

الروُح  َخ  تترسَّ حتى  ٍب  تعصُّ

ق  ُتحقِّ التى  العالية  ياضية  الرِّ

حة. المتعَة والصِّ

ا�ساأَْل وَناِق�ْس:  2

................

ما الُعنواُن األفضُل لهذا الدرس؟ ما مكانُة ُكرِة القدِم عالميًّا؟

................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الّدر�ُس الثالث
اأ- ِا�ْسَتْخِرْج معانى الكلمات التى تحَتها خط فيما يلى من الَك�ّساِف:

•  إفرازات هرمونات التوتر. • الَجوُّ المشحوُن .     
•  ضرورة ُمِلحة. •  تاريخ وراثى فى أمراِض القلب والسكر. 

ياضية العالية. خ الروح الرِّ •  تترسَّ

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  الجوُّ المشحوُن  غ الناُس للحديِث عن كرة القدم.    •  يتفرَّ
بالحماِسة واالهتمام.

ياضة ُتنشط الجسم والعقل. •  الرِّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�سوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأْ المو�سوع قراءة �سامتة، وناِق�ْس ما يلى:  3
حيُة الناجمُة عن التعصب الُكروى؟ 1- ما المخاِطُر الصِّ

حة العالميَّة؟ 2- ما الذى أوصْت به منظمة الصِّ
3- ما مخاطُر التعصب الُكروى اجتماعيًّا؟

4- كيف يتمُّ عالُج حالة التعصب الُكروى؟
5- َميِّز فى الموضوع بين األفعال الالزمة واألفعال المتعدية.

•  ماذا يحدث اإذا: 

1-اشترك اإلنساُن فى ناٍد من النوادى؟
2- لم يمارس اإلنساُن الرياضة؟

 4 
اأ-  اقراأ ولحظ الفرق

نالحظ اأن:  فى العمود )أ( الفعل مبنى للمعلوم؛ ألن فاعله موجود.

            فى العمود )ب( الفعل مبنى للمجهول؛ ألن فاعله غير موجود.

قرأت في                 العلوم
عام فى أثناِء القياِم بتمريٍن رياضىٍّ  فيه  إن تناوَل الطَّ

ى إلى  َخَطر، فقد َينِزُل الطعاُم فى مجرى التَّنفس ويؤدِّ

االختناِق.

العمود ) ب (العمود ) اأ (

ُسِمع الدرُس َسِمَع أحمُد الدرَس .

ت اللوحُةرََسم الفناُن اللوحة . رُِسَمَ

ُتْسَمُع األناشيُدَيْسمع التالميُذ األناشيَد.

ُيَدرَُّب الالعُبُيدرِّب المدرُب الالعَب.

الفعل المبنى للمعلوم و الفعل المبنى للمجهوللغويات وتراكيب

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الثالث

حدوث  إلى  الحاالت  بعض  فى 

نصفى  شلل  أو  عصبى   

الذين  األفراد  لدى   

فى  وراثى  تاريخ  من  عانون 

أمراض القلب والسكر

الك  التعص  أن  كما 

حيث  شديدة،  خطورة  له 

الفوضى  من  حالة  ينشر  إنه 

كما  المجتمع،   فى  نف 

لفرقهم  المتعص  بعض   

 أوقاتا طويلة فى متابعة 

حتى  القدم  كرة   

وكسب  أعمالهم  حساب  على 

 هذه الحالة يبدأ 

من الد إلى ممارسة الرياضة 

فالر  المشى،  وأبسطها 

وأهمي  والعقل.  الجسم  ط 

تعصب  دون  الرياضة   

أن  حقك  فمن  ملحة.  رورة 

المباريات  بمشاهدة   

دون  ولكن  المختلفة،  بأنواعها 

الروح  تترس  حتى   

ق  ت التى  العالية  ياضية 

 والص

  ون

ما الع األفضل لهذا الدرس؟ ما مكانة ك القدم عالمي

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



  

هل تحب ممارسة ك القدم؟ ولماذا؟  

ها؟ و لماذا؟   الفرق الرياضية ت

  و ت

دوا الر العبين، و  

، ف  فوا لها م

 وراءها فى ســــاح

، و ه  ت فى اله

ال ت ب ف

 ب الال ف

وا بها األ ب ط

هـــا   ، ف  م ه الن

 الج إذا ت ن  

ها األ  ت ب

ها م األ

 م بها و

ها الهام عوا الر ف

 به ت األ

ها، و ضار م

ا ت ب األ

ها اس ، و م

ها األ ى ب ن

معروف الر�

م، اشتغل بالتعليم وعني معل للغة العربية، وتوىف سنة  شاعر العراق ىف عرصه، ولد ببغداد عام 

فى ملعب كرة القدم

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 

- يعدد فوائد الرياضة فيما يستمع إليه.

- يتحدث عن أهمية كرة القدم.

- يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة.

- يميز بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجهول.

- يلخص مضمون النص فى جمل من إنشائه.

- يكتب بخطى: النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض  بأسلوبه.

التسامح والتربية من أجل السالم.  
الصحة الوقائية والعالجية.  

مهارات حياتية.  

 

ى الثانى الف�صل الدرا�
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الّدر�ُس الثالث

الفعل المضارع عند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره.

الفعل الماضى عند بنائه للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره.

التعبري:   5
عن مخاطِر التعصب الُكروى فى الّشارع ، أو فى الحى الذى تعيش فيه.  

ناق�س  زمالءك ومعلمك  كيف نبتعد عن التع�سب للفريق الذى ن�سجعه.  6

تحدث

»إذا كُثرْت المطالبُة بالحقوِق َقلَّ العمُل بالواجِب، وال صعوبَة فى َتفسير هذه الحقيقة 

الواضحِة، ألنَّ البلَد الذى َيعمل فيه كلُّ إنسان واجَبه ال َيضيُع فيه حقٌّ من الُحقوق، وال تدعو 

عور بنقصها.« فيه الحياُة إلى المطالبة بها أو الشُّ

»عباس محمود العقاد«             

من أبدع ما قيل                                           األدب العربى 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



بعة
الَوْحَدُة الرا

19

الَوْحَدُة الأولى

1
هل تحبُّ ممارسة ُكرِة القدِم؟ ولماذا؟  •

ُعها؟ و لماذا؟ أىُّ الفرِق الرياضية ُتشجِّ  •

ناق�ش:

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ياَضَة العبيَن، َوَبْيَنُهْم   َقَصدوا الرِّ

ـَْت  ريَن، َفُألِقيــــ َوَقفوا َلها ُمَتَشمِّ

َيَتراَكضوَن وراَءها فى ســــاَحٍة

إِْن َهَوْت وََلَقْد ُتَحلُِّق فى الَهواِء، و

ال َتْسَتِقرُّ بِحالٍة َفَكأنَّهـــــــــــا

َوَتدوُر َبْيَن الالِعبيَن َفُمْحِجـــــٌم

راُضوا بِها اأَلْبداَن َبْعَد ِطالبِِهـــْم

هـــا   الُبدَّ ِمْن َهْزِل النُّفوِس، َفِجدُّ

إِنَّ الُجسوَم إِذا َتكوُن َنشيَطـــــًة  

ُكَرٌة ُتراُض بِلعِبها األَْجســـــاُم

َفَتعاَورَْتها ِمْنُهُم اأَلْقـــــــــداُم

وِق ُمْعَترٌَك بِها َوِصـــــــداُم لِلسُّ

ءوَس َفناَطَحْتها الهاُم َشَرعوا الرُّ

أَمٌل به َتَتقاَذُف األَْوهـــــــــاُم

َعْنها، وآَخُر ضارٌِب ِمقــــــداُم

ِعْلًما ُتراُض بَِدرِْسِه اأَلْفهــــــاُم

َتَعٌب، َوَبْعُض ُمزاِحها اْسِتْجماُم

َتْقوى بَِفْضِل َنشاِطها األَْحـــالم

معروف الر�سافى

شاعر العراق ىف عرصه، ولد ببغداد عام 1877م، اشتغل بالتعليم وعني معلاًم للغة العربية، وتوىف سنة 1945م.

فى ملعب كرة القدم

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يعدد فوائد الرياضة فيما يستمع إليه.

- يتحدث عن أهمية كرة القدم.

- يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة.

- يميز بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجهول.

- يلخص مضمون النص فى جمل من إنشائه.

- يكتب بخطى: النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض الِفَكر بأسلوبه.

التسامح والتربية من أجل السالم.  •
الصحة الوقائية والعالجية.  •

مهارات حياتية.  •

القضايا المتضمنة

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الثالث

الفعل المضارع عند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره.

الفعل الماضى عند بنائه للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره.

  
عن مخاطر التعصب الكروى فى الشارع ، أو فى الحى الذى تعيش فيه.  

ب للفريق الذى ن�    زمالءك ومعلمك  كيف نبتعد عن التع�

»إذا كث المطالبة بالحقوق ق العمل بالواجب، وال صعوبة فى تفسير هذه الحقيقة 

، ألن البلد الذى يعمل فيه كل إنسان واجبه ال ي فيه حق من الحقوق، وال تدعو 

فيه الحياة إلى المطالبة بها أو الشعور بنقصها.«

»عباس محمود العقاد«             

من أبدع ما قيل                                           األدب العربى 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



ى الع الآ الرابع ك فى م  ز وم

فوا لها م .                                  و

هـا أم به ت األ   ال ت ب ف

         .   راضوا بها األ ب ط

ا ت ب األ   ع

                              .   الب م ه الن

 جدها تعب وبعض مزاحها استجمام.

ها األ وى ب ن   ت

إلقاء جهريا م ألق الن   جـ- 

امتة، وناق ما يلى:   الن� قراءة �
ما فائدة الرياضة كما فهم من البيت األول؟  

كيف تستنبط مهارات لعب كرة القدم، كما تفهم من القصيدة؟  

قال: »العقل السليم فى الجسم السليم« .استخرج من القصيدة البيت الذى يوافق هذا المعنى .  

كيف تكون الرياضة فنا وأخالق  د- 

 
أ و

 المعلم فى كل أمة، ألنه م النور، وقد قيل كال طيب عن المعلم، فقد 

هما  األجهز وز  ا«، و ا ص له ع نى ح قال أحد الحكماء: »م عل

 فسوف تبقى أهمية المعلم فى المقام األول، فإذا  فضل الم ،و 

، وبما ي به؛ فسوف نرى أثر ذلك فى أبنائه و   بالر

أن:  نجد 

وردت فى الفقرة السابقة جمل فعلها مبنى للمجهول مثل: »يحترم المعلم - قيل كالم طيب 

ف فضل العلم - رفع شأنه - تعهد بالرعاية«.  - ابتكرت األجهزة - ع

ا  ف فى هذه الجمل، وحل محله المفعول به، وصار نائبا للفاعل مرفو تجد أن: الفاعل ح

،وهو: )المعلم -  كالم -األجهز - فضل - شأنه - والجملة األخيرة نائب الفاعل فيها ضمير 

مستتر تقديره )هو( بعدالفعل المبنى للمجهول ت

قرأت في                 كتاب
إن الت يتعب الرئتين، وي المرء غير قاد على 

دى . ة  الر أو أى نشاط ج

     نائب الفاعللغويات وتراكيب

ى الثانى الف�صل الدرا�
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الّدر�ُس الرابع

ال�سرح:
يتحدث الشاعُر ىف األبياِت عن كرة القدِم، ويصُف الالعبني واستعداداهتم للعب، 

وجرهيم ىف امللعب حوَل الكرة يرضبوهنا أحياًنا، ويتقاذفوهنا أحياًنا أخرى وهدفهم 
تقوية األبداِن والعقول، وَبنيَّ أن الالعبني ميارسون الرياضة، مع اهتاممهم باحلصول 

عىل العلم، واالستذكار اجلاّد؛ ألن ممارسة الرياضة واهلوايات تنشط األبدان والعقول.

مواطن الجمال :
: تعبير جميل يوحى باستعداد الالعبين للعب.  )وقفوا لها متشمرين(• 

ح المعنى ويقويه.  )ُمحجم ..... ِمْقَدام(:•  تضاد يوضِّ

 )إن الجسوَم إذا تكوُن نشيطًة(: تعبير مؤكد بإن.• 

ْر و َناِق�ْس: ِفكِّ  2
ب- وصف ألحداث المباراة. عبين للمباراة.    أ- استعداد الالَّ

د- حاجة اإلنساِن للجد واللعب واللهو. جـ- أهمية اللعب ألجساِم الالعبين.  

ب األخالق. هـ- الرياضة ُتقوى العقول و ُتهذِّ

ا�ساأَْل وناِق�س:  3

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج معانى الكلمات التى تحتها خط من الَك�ّساِف:
ـَْت. ريَن، َفُألِقيــــ •  َوَقفوا َلها ُمَتَشمِّ •  ُكَرٌة ُتراُض بِلِعِبها األَْجســـــاُم.   
•  َيَتراَكضوَن وراَءها فى ســــاَحٍة. •  َفَتعاَورَْتها ِمْنُهُم اأَلْقـــــــــداُم.   
•  َوَتدوُر َبْيَن الاّلِعبيَن َفُمْحِجـــــٌم. وِق ُمْعَترٌك.      •  لِلسُّ

•  َتْقوى بَِفْضِل َنشاِطها األَْحـــالُم. •  وآَخُر ضارٌِب ِمقــــــداُم.   

هل للرياضِة تأثيٌر فى حياة الممارسين لها؟

.........................

؟ ما الِفكرُة العامُة التى يدور حولها النصُّ

.........................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الّدر�ُس الرابع ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

ريَن .                                •  َوَقفوا َلها ُمَتَشمِّ

•  ال َتْسَتِقرُّ بِحالٍة َفَكأنَّهـا أَمٌل به َتَتقاَذُف األَْوهـاُم.

•  راُضوا بِها اأَلْبداَن َبْعَد ِطالبِِهـــْم.         

•  ِعْلًما ُتراُض بَِدرِْسِه اأَلْفهــــــاُم.

•  الُبدَّ ِمْن َهْزِل النُّفوِس.                              

• جدها تعب وبعض ُمزاحها استجمام.

•  َتْقوى بَِفْضِل َنشاِطها األَْحـــالُم.

َرًا. ا ُمَعبِّ جـ- األق النَّ�سَّ  اإلقاء جهريًّ

اقراأْ الن�سَّ قراءة �سامتة، وناِق�س ما يلى:  4
ما فائدُة الرياضِة كما فهْمَت من البيت األول؟ أ- 

كيف تستنبُط مهاراِت لعب كرة القدم، كما تفهم من القصيدة؟ ب- 

ُيقال: »العقُل السليُم فى الجسِم السليِم« .استخرج من القصيدة البيَت الذى يوافُق هذا المعنى . جـ- 

كيف تكون الرياضُة فنًّا وأخالًقا؟  د- 

 5
اقراأ ولحظ:

»ُيْحَتَرُم المعلُم فى كل أمة، ألنه ِمْشعُل النور، وقد قيل كالٌم طيٌب عن المعلم، فقد 

قال أحُد الحكماء: »َمْن علََّمنى َحرًفا ِصرُت له َعبًدا«، وَمهما ابتكرْت األجهزُة وزادِت 

المخترعاُت فسوف َتبقى أهميُة المعلم فى المقام األول، فإذا ُعرَف فضُل الُمعلِّم ،ورُِفَع 

َد بالرِّعاية، وبما َيليُق به؛ فسوف نرى أثَر ذلك فى أبنائه واضًحا«. شأنُه، وُتِعهِّ

نجد اأن: 

وردت فى الفقرِة السابقِة جمٌل فعلها مبنىٌّ للمجهول مثل: »ُيحترم المعلم - قيل كالم طيب 

- ابتكرت األجهزة - ُعرف فضل العلم - رُفع شأنه - ُتعهد بالرعاية«. 

تجد أن: الفاعَل ُحِذف فى هذه الجمل، وحلَّ محلَّه المفعوُل به، وصار نائًبا للفاعل مرفوًعا 

،وهو: )المعلم -  كالم -األجهزُة - فضُل - شأنُه - والجملة األخيرة نائب الفاعل فيها ضمير 

مستتر تقديره )هو( بعدالفعل المبنى للمجهول ُتعهد(.

قرأت في                 كتاب
إن التَّدخيَن يتعب الرِّئتين، وَيجَعُل المرَء غيَر قاِدٍر على 

ُممارَِسة  الّرياضِة أو أى نشاط َجَسدى .

     نائب الفاعللغويات وتراكيب

الف�صل الدرا�صى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الرابع

يتحدث الشاعر ىف األبيات عن كرة القدم، ويصف الالعبني واستعداداهتم للعب، 
وجرهيم ىف امللعب حول الكرة يرضبوهنا أحيانا، ويتقاذفوهنا أحيانا أخرى وهدفهم 
تقوية األبدان والعقول، وب أن الالعبني ميارسون الرياضة، مع اهتاممهم باحلصول 

عىل العلم، واالستذكار اجلاد؛ ألن ممارسة الرياضة واهلوايات تنشط األبدان والعقول.

مواطن الجمال :
: تعبير جميل يوحى باستعداد الالعبين للعب.  )وقفوا لها متشمرين(• 

 )محجم ..... م•  تضاد يوضح المعنى ويقويه.

 )إن الجسوم إذا تكون نشيطة(: تعبير مؤكد بإن.• 

  و ن
ب- وصف ألحداث المباراة. عبين للمباراة.    أ- استعداد ال

د- حاجة اإلنسان للجد واللعب واللهو. جـ- أهمية اللعب ألجسام الالعبين.  

ب األخالق. هـ- الرياضة تقوى العقول و ت

  وناق

أ- ا معانى الكلمات التى تحتها خط من الك
، ف فوا ل  ها األ     و     ب

    األ      وراءها فى ســــاح
   م       و ب الال 

ها األ •   ضار      ت  

هل للرياضة تأثير فى حياة الممارسين لها؟ ما الف العامة التى يدور حولها النص

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الّدر�ُس الرابع

6  التعبري:
عن أثِر الرياضِة فى التَّحصيل الدراسىِّ والنَّجاح. تحدث  

 نائب الفاعل: اسٌم مرفوٌع حّل محلَّ الفاعِل بعد حذفه، وتغيرْت معه صورُة الفعل .

فى حالة الماضى: ُيضمُّ أوُل الفعِل وُيكَسر ما قبل آخره؛ مثل رُِفَع العلُم.

 فى حالة المضارع: ُيَضم أولُّ الفعِل وُيفَتح ما قبل آخره.وُيصبُح الفعُل مبنيًّا للمجهول بعد أن كان مبنيًّا للمعلوم،   

ُيحَتَرم الوالدان.                         مثل:  

من أبدع ما قيل                                             

نت  » إن التاريَخ العسكرىَّ سوف يتوقَّف َطوياًل أماَم عملية يوم السادس من أكتوبر حين تمكَّ

قواُتنا المسلحُة من عبور قناة السويس، واقتحاِم خطِّ بارليف فى سّت ساعات«.

»الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات بعد نصر أكتوبرالمجيد«.

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

لتلميذ قادر على �أن: لوحدة �أن يكون  ع فى نهاية هذه 

ي           	-
ترتيب   	

ي   	-

ي    	 

يقرأ     	 

ي    	 

يؤمن         	 
الشدائد. 	

ي    	-

يقد       	-

يستخدم        	 
من  	 	

يستخدم       	-

يشرح     	 
المحافظة   	 

يحد      	 

يعب      	 

ف 

 بال حدود 
 

  

 

 

درو�س 



 الرابع

  التعبري:
عن أثر الرياضة فى التحصيل الدراسى والن   

 نائب الفاعل: اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه، وتغيرت معه صورة الفعل .

ر ما قبل آخره؛ مثل ر العلم فى حالة الماضى: ي أول الفعل وي

ح ما قبل آخره.وي الفعل مبنيا للمجهول بعد أن كان مبنيا للمعلوم،    م أول الفعل وي  فى حالة المضارع: ي

م الوالدان.   :                         

من أبدع ما قيل                                             

» إن التاريخ العسكرى سوف يتوقف ط أمام عملية يوم السادس من أكتوبر حين تمكنت 

نا المسلحة من عبور قناة السويس، واقتحام خط بارليف فى ست ساعات«.

»الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات بعد نصر أكتوبرالمجيد«.

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ع فى نهاية هذه �لوحدة �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن: يتوقَّ

َيستنتج  ما استمع إليه من ِفَكٍر َوْفق    	-1
ترتيِب َعْرِضها . 	

َيستنتج غرض المتحدث. 	-2

د عنوان الموضوع المسموع. ُيحدِّ 	 -3

يقرأ النصوص قراءة جهرية معبرة. 	 -4

ُيدرك أهميَة الَوحدة العربية. 	 -5

يؤمن بقدرِة الله على إنقاذ اإلنسان من   	 -6
الشدائد. 	

ُيدرك إيجابياِت وسلبيات اإلنترنت. 	-7

ر قيمة التفاؤل والحب فى إعمار الحياة. يقدِّ 	-8

يستخدم الفعل المبنى للمجهول فى جمل   	 -9
من إنشائه. 	 	

يستخدم  بطريقة سليمة األفعال المتعدية  	-10
بنوعيها.

عرية بأسلوبه مع يشرح األبياَت الشِّ 	 -11
المحافظة على المعنى. 	 

د صوَر الجماِل فيما يقرأ ويكتب. يحدِّ 	 -12

يعبِّر عن ِفَكٍر فى وضوح وترتيب. 	 -13

�أهد�ف �لوحدة

ٌ ِبال ُحدود  ُة �لثانيةعالمَ ْحدمَ �لومَ

التَّعاون

من قصِص القرآِن

نور والُجْغرافيا

ُكْن َبْلسًما!

2 درو�س �لوحدة:

1

2

3

4
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ُة �لثانية ْحدمَ �لومَ

2

عليها ُحدوَد كلِّ قطٍر عربى. والعجيُب أنَّ نور رََسمت الحدوَد الخارجيََّة للوطِن العربّى بشكٍل دقيٍق،  لكنها 

لم ترُسم الحدوَد الداخليَة بين األقطاِر العربيِة«. ثم سألت معلمُة الجغرافيا نور:

- هل كانت هناك ظروٌف منَعْتِك من اْسِتذكاِر دروس الجغرافيا؟

- قالت نور: ال، لَم تْمنعنى أيُة ظروف، وقد ذاكرت دروسى جيًِّدا. وهنا سألتها المديرُة:

ؤال بطريقٍة واضحٍة يا نور؟ - إذن لماذا لم ُتجيبى عن السُّ

؟ ها الوُطن العربىُّ َكْم دولًة َعربيًة يُضمُّ 	•

ق  ة الجغرافيا على َدرجٍة َضعيفة؛ المديرُة لم ُتصدِّ ثت عن »نور« عندما َحَصلت فى مادَّ ها تحدَّ المدرسُة ُكلُّ

هذا؛ فنور تلميذٌة مجتهدٌة، وفازت فى العام الماضى بكأِس الّتفّوق، فكيف َحَدَث هذا؟

 قالت المدرِّسُة: 

ربَّما كانت »نور« ُتعانى  مشكلًة ما؛ لهذا َيِجُب َعلينا أن َنُمدَّ لها َيَد الُمساعدِة؛ َحّتى ال َيضيَع ُمستقبُلها.

قالت معلمُة الجغرافيا: »َلَقْد كاَن السؤاُل الوَحيُد فى االمتحاِن هو: ارُْسمى َخريطَة الَوطِن العربى، وَعيِّنى 

ث : ِمْع ومَ تحدَّ ِ��ْستمَ   1

ناق�ش

نور و�لُجْغر�فيا

�أهد�ف �لدر�س :
فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

1- يميّز فيما يستمع إليه موقف المديرة من ضعف درجة نور .

2- يتحّدث عن أهمية الوحدة العربية.

3- يقرأ الموضوع قراء جهرية صحيحة ومعبّرة.

4- يدرك قيمة الوحدة العربية.

5- يستخلص الِفَكَر الرئيسة من الدرس.

الوحدة الوطنية ومقاومة التطرف. 	•
الوعى القانونى : الحقوق والوجبات. 	•

الزيادة السكانية والتنمية. 	•
العمل التطوعى. 	•

حسن استخدام الموارد وتنميتها . 	•
البيئة وحمايتها وتجمليها. 	•

القضايا المتضمنة

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 

ى الثانىدار نهر النيل للطباعة الف�صل الدرا�
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� و تحدث :   

نور و

لدر�س : ف 
لتلميذ قادر على �أن: لدر�س يتوقع �أن يكون  فى نهاية هذ 

           

     

      

    

     

   	•
    	•

  	•
 	•

    	•
  	•

 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ُل �لّدر�ُس �لأوَّ
2

�لوحدة

25 الف�صل الدرا�صى الثانىدار نهر النيل للطباعة

- قاَلْت نور: إجابتى َصحيحة.

ُدِهَشت المعلمُة، وقالت:

- وكيف َتكونين على َصواٍب، وأنت لم 

 َترُسِمى الُحدوَد بين األقطاِر العربيَّة؟ 
قالت »نور« بحزٍن:

- وَهْل َتعتقديَن أنَّ وْضَع الُحدوِد بين 

الدوِل الَعربيَّة يكوُن صواًبا؟! أنا 

أستطيُع اآلن رسَم َهذه الُحدوِد أماَمك، 

وتناولت َورقًة ورسمْت َعليها الُحدوَد 

َبين الدوِل العربيِة بطريقٍة َصحيحٍة.

رِت المعلمُة فى كالِم »نور«، وتخيَّلت الوطَن العربىَّ الكبيَر وهو يحتضُن بعَضُه وبال حدوٍد  - فكَّ

َبْيَن أقَطاره، وتخيلِت اإلنساَن العربىَّ وهو َيتنقُل بحريٍة َبْيَن األقطاِر العربيِة.

وهنا أدركت الُمعلمُة أن »نوَر« لم ترُسم ُحدوًدا بين األقطاِر العربيِة؛  ليس ألنها لم َتُكن تعرُف 

، وُتصبَح الدوُل العربيُة  كيف ترُسمها، ولكن ألنها تتمنَّى أن تزوَل الُحدوُد بين أجزاِء  الوَطن العربىِّ

أمًة عربيًة واحدًة.

. وانتهت الُمعلمُة من التَّفكيِر، ونظرت إلى نور، وقاَلْت لها:  أنت على حقٍّ



 

ى الثانى الف�صل الدرا�

ح ما يلى:                 و
      	    واالجتهاد.	

    

ك حو   و�أهميتها جلميع دول        زمالء ومعل

جلمال فى    أن مند لها يد املساعدة« ح      

لذى يحدث فيما يلى لو �   دولة و كب ما     
ب-    	 	 	 أ-      	 	
د-    	 	 جـ-  العربى.	 	

و-    	 هـ-    العربية.	 	

 م
       

      

        

       

      

      

                                   

                                      

     
 

من أبدع ما قيل                                             فى الشعر

ُل �لّدر�ُس �لأوَّ
2

�لوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى26 اللغة العربية

��ساأل و ناق�س:  2

ْخِرْج من �لك�ساِف معانى �لكلماِت �لتى تحتها خط فيما يلى: �أ- ِ��ْستمَ

•  نمّد لها يَد المساعدة. •  تعانى مشكلة.                 

•  أستطيُع اآلن رسَم هذه الحدود أمامك. •  يضيع مستقبُلها.                     

ِة: عاِنى �لِعبار�ِت �لآمَِتيمَ ك فى ممَ لِّممَ كمَ وُمعمَ ب-ناِق�ْس ُزمالءمَ

•  َتخيَّلِت الوطَن العربىَّ الكبيَر و هو يحتضُن بعَضُه.

•  تصبح الدوُل العربيُة أمًة عربيًة واحدة. •  تحُلُم بالوطن العربىِّ الكبيِر. 

ًة. رمَ بِّ ًة جهرية �سحيحة ُمعمَ �أ �لمو�سوع ِقر�ءمَ جـ- ِ�ْقرمَ

ًة ُثمَّ ناق�س: ًة �ساِمتمَ �أْ �ملو�سوع ِقر�ءمَ ِ�ْقرمَ  3

�أ- �لأفكار �لأ�سا�سية للمو�سوع هى:

ٌة واِحَدٌة. 1- الَعرَُب ُأمَّ

2- يمكُن َتْصويُب الَخطأ.

3- ِوْجَهُة َنَظٍر َبعيَدٌة.

اِر �لعربيِة. ْينمَ �لأْقطمَ حّدْث عن �أهميِة �لوحدِة بمَ ب- تمَ
؟ تكوُن منها �لوطُن �لعربىُّ جـ- ما  �لأقطاُر �لتى يمَ

ربىِّ لو ز�لت �لُحدوُد بين �أقطارِه؟ د- ماذ� تتوقُع لالإن�ساِن �لعمَ
ْت و�سارْت دولًة عربيًة كبرى و�حدة - ما �لذى يحدُث؟  دمَ حمَ ةمَ قد �تَّ ربيَّ �سّور �أن �لدولمَ �لعمَ هـ-  تمَ

عن أهميَّة وحدة دول الوطن العربى. 4  �لتعبري:	
عن أهمية السياحة لمصر والمصريين. 	 	 	

قرأت في                 كتاب
ا، يكون  عاَم قد يكون ُمفيًدا، وقد يكوُن ضارًّ إنَّ الطَّ

ا لو اْقَتَصر  ُمفيًدا لو نوََّع اإلنساُن فيه، ويكوُن ضارًّ

اإلنساُن على نوٍع واحٍد فقط.

................

؟ ُن منها الوطُن العربىُّ ما الدوُل التى َيتكوَّ

................

ْث عن أهميِة االجتهاِد فى الدراسة. َتحدَّ

تحدث



ُل �لّدر�ُس �لأوَّ
2

�لوحدة

27 الف�صل الدرا�صى الثانى

ح ما يلى: �سِّ 5                ومَ
2- أهميَّة أن يعبِّر التلميُذ عن رأيه. 	 1- ميزات المذاكرِة واالجتهاد.	

3- فضل المعلمين على التالميذ.

. ك حْولمَ �لوحدِة �لعربيِة و�أهميتها جلميِع دوِل �لوطِن �لعربىِّ كمَ ومعلِّممَ 6    ناِق�س زمالءمَ

ح �جلمال فى �جلملِة �لآتية: »يجُب أن مندَّ لها يَد املساعدة«. 7    و�سِّ

ى؟ ما �لذى يحُدث فيما يلى لو �سارْت �لدوُل �لعربيُة دولًة و�حدًة كْبمَ    8
. ب-  المواطن العربىِّ 	 	 	 أ- العمالت.     	 	

د- ُقوة العرب العسكريِة. 	 	 جـ- االْقِتصاد العربى.	 	
و- نظرة العالم للعرِب. 	 هـ- التَّعليم فى البالد العربية.	 	

رمَ يوُف ِم�سْ �سُ
ياحية  يارَِة َمعاِلِها السِّ ّياح إىِل ِمْصَ لِِز َيْأىت السُّ

ِع بَِجوِّها اجَلميِل. وِسُّ  وآثارِها اخلالَِدِة، ولِلتَّمتُّ

القاِم  ىف  َيْعَتِمُد  بلٍد  أىِّ  ىف  ياَحِة  السِّ ازِدهاِر 

اِئِح  للسَّ الَبلِد  َهذا  أْهِل  اْسِتْقباِل  َعىل  ِل  األوَّ

وُحْسَن  واألماَنة  احِلامَيَة  َلُه  ُر  ُتَوفِّ َكَضْيٍف؛ 

اُلعاَمَلِة، والَّتى َيْتاُز ِبا أْهُل ِمْصَ الِكرام.

ا واْكتساًبا                         واْعُمروا األرَض َفلوال َسْعيُكم َأْمَسَت يبابا أيها الُعّماُل أفنوا الُعْمَر كدًّ

هِر ِحســـــاًبا أْتِقنوا ُيْحِبْبُكُم اللَُّه وَيْرَفْعُكْم َجنابــا                             إنما العاِقُل من يجعُل للدَّ

ْعِف نِصابا ْيِب َوالضَّ فاْجَعلوا ِمْن مالُِكم لِلشَّ
»أحمد شوقى«

من أبدع ما قيل                                             فى الشعر

�رشكة �صحــــــارا للطباعة
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أل و ناق� �  

لتى تحتها خط فيما يلى: �أ-  من  معانى  

                         

                            .    

ى   ك فى م  ز وم

         

             

حيحة م وع ق جهرية � �أ  جـ- 

وع ق � ث ناق�  �  

وع هى: لأ�سا�سية للمو� لأفكار  �أ- 

   

   

   

ب- ت عن �أهمية  ب  
لتى ي منها   جـ- ما   

لت  بين �أقطاره د- ماذ تتوقع ل  لو ز
لذى يحدث؟  حدة - ما  ر �أن   قد  و� دولة عربية كبرى و هـ-  ت

عن      	   
عن     	 	 	

قرأت في                 كتاب
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ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ماذا َتْعرف عن نبىِّ الله يونس؟ 	• 

فى َقريٍة جميلٍة ُتسّمى »نِيَنوى«، أرسل اللَُّه -سبحاَنه وَتعالى- نبيَّه ُيوُنَس - عليِه السالم - إلى أهل هذِه القريِة. 

ا أدركه اليأُس من ِهدايتِهم؛  فبدأ النبىُّ الكريُم َيْدعو الناَس إلى ِعبادِة اللِه الواحِد األحِد، والناُس ال ُيطيعوَنه. فلمَّ

َخَرَج من القريِة وتركهم لمصيرِهم.

لم يكن أمُر الله َقْد َصَدر إلى يونس - عليه السالم - بأن يغادَر القريَة. اتَّجه يونُس - عليه السالم-   إلى شاِطئ 

يَر الجوُّ فجأًة، وَهبَّْت عاِصفٌة َشديدٌة، َجَعَلت الَموج  فينِة، تغَّ الَبْحِر، ورَكب َسفينًة، وبعد َيْومين من إبحاِر السَّ

َيرفُع السفينَة ويهوى بها، حتى أْوَشَكت على الَغَرِق.

ث : ِمْع ومَ تحدَّ ِ��ْستمَ   1

ناق�ش

�ِس �لُقْر�آِن �لكريم  �سمَ ِمْن قمَ

التسامح والتربية من أجل  	•
السالم.

القضايا المتضمنة

ُة �لثانية ْحدمَ �لومَ

2
�أهد�ف �لدر�س :

فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:
- يميز فيما استمع  إليه   حياة سيدنا يونس - عليه السالم- قبل 

أن  يبتلعه الحوت  وبعدها.
- يتحدث عن صفات سيدنا يونس عليه السالم. 

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.
- يطيع ويمتثل ألوامر الله تعالى.

- يلخص الموضوع فى جمل سليمة من إنشائه.
ى النسخ والرقعة. - يكتب نموذًجا بخطَّ

- يكتب مستخدًما نائب الفاعل .

       

       

      

       

      

        

        

 



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ماذا      	  

                   

                  

    

                        

                

       

   و تحدث :

لكريم   ق  

    	•
 

 

لدر�س : ف 
لتلميذ قادر على �أن: لدر�س يتوقع �أن يكون  فى نهاية هذ 

               
     

        
     

     
       

     
     

فينة: الُبدَّ أن نخفَض من  َفقاَل قائُد السَّ

فينِة؛ و الُبدَّ من التَّضحَيِة بأحد  َحُمولِة السَّ

منا، ولهذا َسُنجرى ُقرعًة على أسماِء 

الركاب، فمن َخَرَج اسمه بعد ثالِث مراٍت، 

فسوف نلقيه فى الَبْحر. وأجرَيِت القرعُة 

ثالَث مرات، وفى كلِّ مرة يخرُج اسُم يونس 

- عليه السالم-  ومن َثمَّ ألقوه فى الَبْحر.

�لّدر�ُس �لثانى



ى الثانى الف�صل الدرا�

 

�أ-  من  معانى  
          

         
         

لجمل  ى  ك فى م  ز وم
      

    

وع ق جهرية م �أ  جـ- 

وع قر � و ناق �قر�أ   
        

       

             

               

       

�  
عن      	 	          

     زمالءك ومعلمك فى �أهمي  و�إتقان  فى  وتح� 
     يمكن �أن يحدث �إذ :

ب-       	 أ-     البشر؟	 	

قرأت في                 كتاب
        

     

  

من الذكر الحكيم                                           قال تعالى: 

 

ُل �لّدر�ُس �لأوَّ
2

�لوحدة

اللغة العربية30

لكـنَّ الله -عـزَّ وجـلَّ - أْصـَدَر أمـَره لُحـوٍت ضخـٍم، أن يبتـلَع النبـىَّ الكـريَم 

)عليه السالم(، وَظلَّ النبىُّ الكريُم داخَل بطِن الُحوت حيًّا، وفى أثناء ُوجوِد نبىِّ 

اللِه داخل بطِن الحوِت أخذ َيستغفُر ربَّه، ويطلُب َعفَوه؛ ألنه ترك قوَمه، ولم يْكمل 

إبالَغ رسالة الله إليهم، وأخذ ُيردد قوله تعالى:       

              )األنبياء: 87( فتقبَّل الله توبَة يونَس - عليه السالم - وأمر الحوَت أن يصعَد إلى سطح البحر، ويضَع 

يونَس على األرِض، فخرَج يونُس - عليه السالم - من بطِن الحوِت جائًعا ومريًضا، فأمَر اللُه النباتاِت أن تنمَو 

إلطعاِم نبىِّ الله وحمايتِه من حرارة الشمس. عاد نبىُّ اللِه إلى قريته ودعا أهَلها إلى اإليمان بالله الواحد. 

وتعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ال يحبُّ أن يترَك أحٌد عماًل دون أن يكمَلُه . 

قال تعالى: 

��ساأل و ناق�س:  2

ما العنواُن المناِسُب لهذا الدرِس؟ ولماذا؟ ِة؟ ماذا نستفيُد من هذه القصَّ

)الصافات: 148-139(.

ال�صف الأ ول الإعدادى



2
�لوحدة

31 الف�صل الدرا�صى الثانى

�لّدر�ُس �لثانى

ْخِرْج من �لك�ساِف معانى �لكلماِت �لآتية: �أ- ِ��ْستمَ
•  يستغفُر ربَّه: .................... •  مصيُرهم: ........................   

•  ُمليم: ............................... •  سبحاَنَك: .........................   
•  ُيبعثون: ........................... •  َلِبَث: ...............................   

ِة: عاِنى �لجمل �لآمَِتيمَ ك فى ممَ لِّممَ ب-ناِق�ْس ُزمالءكمَ وُمعمَ
•  فلما أدركه اليأس من هدايتهم.

•  أوشكت على الغرق.

ًة. رمَ بِّ ًة جهرية ُمعمَ �أ �لمو�سوع ِقر�ءمَ جـ- ِ�ْقرمَ

�قر�أ �ملو�سوع قر�ءًة �سامتًة و ناِق�س:  3
أ- لماذا ترَك يونُس - عليه السالم - قوَمه؟

ب- كيف تخلََّص قائُد السفينِة من الحمولة الزائدِة؟

جـ - ماذا َفَعَل نبىُّ اللِه يونس - عليه السالم - فى بطِن الحوت؟

ِح الجمال فى العبارة التالية:  »هبَّْت عاصفٌة شديدٌة َجَعلِت الموَج يرفُع السفينَة ويهوى بها«. د- وضِّ

هـ - ما الدروس المستفادة من القصة ؟

�لتعبير:  4
عن َدوِر التَّوبة فى حياِة اإلنساِن. 	 	          

ِة �ل�سبِر و�إتقاِن �لعمِل فى �لمذ�كرِة وتح�سيِل �لعلِم. 5    ناق�س زمالءك ومعلمك فى �أهميَّ
6    ماذ� يمكن �أن يحدث �إذ� :

ب- اكتشفت أنك كنت على خطأ ؟ 	 أ- ساد التسامح والتعاون بين البشر؟	 	

قرأت في                 كتاب
يزن صغير الحوت األزرق الحديث الوالدة نحو طنين 

وقد يزيد طوله عن 7 أمتار.

صدق الله العظيم

من الذكر الحكيم                                           قال تعالى: 

تحدث

)األنبياء: 88-87(.

�رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

اللغة العربية

             

             

              

              

                                

                   

                  

                 

  

أل و ناق� �  

         

 

ال�صف الأ ول الإعدادى



ى الثانى الف�صل الدرا�

 

طن 
        
          

           

  و ناق
      	 •
     	 •

     	 •
    	 •

أل و ناق �  

لتى تحتها خط فيما يلى: لكلمات  �أ-  من  معنى 
        

         
            

       	     بالكد.	

لجمل  ى  ك فى م  ز وم
           

ا.	                      

�أ  ق جهرية م جـ- 

قر�أ  قر � وناق� ما يلى:                   
	 ؟	 ب-      	 ؟	     

       

قرأت في                 كتاب

             

. . . . . . . . . .

             
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

ُة �لثانية ْحدمَ �لومَ

2

ْث : ِمْع ومَ تحدَّ ِ��ْستمَ   1

�ل�سرح:
ُث الشاعُر فى األبياِت عن قيمِة التعاوِن وأثرِه فى مواجهِة الشدائِد والتغلِب عليها،  َيَتحدَّ

حْيُث يحكى قصَة قريٍة كانت غنيًة، ثم تحولْت إلى الفقِر والجوِع؛ بسبب قلِة الماِء؛ 

ا يحفظ ماء المطر،  ففكر أهل القرية ماذا يفعلون؟ فتعاونوا شيوًخا وشباًنا وأقاموا سدًّ

ليرووا الزرَع وقَت الحاجِة إليِه،بفضل الله أواًل، ثم بحسن تفكيرهم وتعاونهم، وبنائهم 

السد، وجّدهم فى الزراعة؛ تحسنْت حالُة القريِة.

* شاعر عرىب معارص، له العديد من دواوين الشعر وإصدارات ىف أدب الطفل .

بعة
ُة �لر� ْحدمَ ُة �لثانية�لومَ ْحدمَ �لومَ

2 إبراهيم العزب*

هناك أعماٌل ال يقدُر اإلنساُن أن يقوَم بها وَحدُه،  	• 

ولكن يجُب أن يشترَك فيها عدٌد من الناِس. 	

ْت بجهوِد مجموعٍة  اذكْر بعَض األعماِل التى تمَّ 	•

من البشر.

هل تعاوْنَت َمَع بعِض زمالِئَك فى نشاٍط 	•

 من األنشطِة؟

�لتَّعاُون
ناق�ش

َيٌة َمْعمـورٌَة   ُيقاُل: كاَنْت َقْر
رُع   ْبُع وماَت الـزَّ َفَنَضَب النَّ
بـــــاِن   يوُخ لِلشُّ َفقاَلِت الشُّ
ا فيه َنْحَفُظ الَمَطَر    ُنقيُم َسدًّ
		 ا ـً فاْسَتْحَسنوا َمقاَلُهم َجميع

َفَأْيَنَعْت ُحقوُلُهم بالكـــــدِّ 

بَِأْهِلها وبِالِغنى َمْغمـــــورَة
ْمــُع وَغَلَب الُحْزُن وساَل الدَّ
األْمُر َسْهٌل وهَو فى اإلْمكاِن
وِمِنه َنْرِوى َزْرَعنا َعلى َقـَدر
ـًـا وَنَهضوا لُِشْغِلِهم َسريعــــ
ُل َفْوَق الّســــــدِّ الَّ وَغرََّد الشَّ

المهارات الحياتية. 	•
البيئة حمايتها وتجميلها. 	•

حسن استخدام الموارد وتنميتها. 	•

القضايا المتضمنة

�أهد�ف �لدر�س :
فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

 1- يحّدد العمل الذى تعاون فيه أهل القرية.
2- يلقى النص إلقاء صحيًحا ومعبًرا عن المعنى.

3- يتعرف معانى بعض المفردات والتراكيب الجديدة.
4- يستنتج الفكرة العامة للنص.
5- يكتب مستخدًما ظن وأخواتها

6- يستخلص الدروس المستفادة من النص.
7- يعبّر عن تعاون أهل القرية فى إقامة السد، وفى الزراعة.

8- يتعرف األفعال التى تنصب مفعولين
9- يكتب فقرة معبرة عن سيرته الذاتية.

10- يتذوق األساليب الجمالية.



2
�لوحدة

33 الف�صل الدرا�صى الثانى

�لّدر�ُس �لثالث

مو�طن �لجمال:
- )معمورة ...، مغمورة(: بين الكلمتين َجْرس موسيقى .

- فى البيت الثانى بين الجمل إيقاع موسيقى تطرب له األذن.
- )غرد الشالل(: تعبير جميل يصور الشالل بطائر يغرد، ويوحى بالفرحة والسعادة.

فكْر و ناِق�ْس:  2
	 قلة الماء ُتميت الزرَع وتحزن الناس. •
	 أهمية احترام الشباب لنصيحة الشيوخ. •
	 الشباب ودورهم فى النهوض بالمجتمع. •

	الشعور عندما تجنى ثمار جهدك. •

��ساأل و ناِق�س:  3

ْخِرْج من �لك�ساِف معنى �لكلمات �لتى تحتها خط فيما يلى: �أ- ِ��ْستمَ
•  وبالغنى مغمورة. • كانت قريًة معمورًة.  

•  ساَل الدمُع. •  فنضَب النَّبُع.   
•  نروى زرعنا على قدر.  •  فى اإلمكان.   

  . •  غرَّد الشالُل فوق السدِّ 	 •  أينعْت حقوُلهم بالكد.	

ِة: عاِنى �لجمل �لآمَِتيمَ ك فى ممَ لِّممَ ب-ناِق�ْس ُزمالءكمَ وُمعمَ
ا نحفظ فيه المطر. • نقيم سدًّ •  قالِت الشيوُخ للشباِن.  

•  فاستحسنوا مقالهم. •  نهضوا لشغلهم سريًعا.	              

ًة. رمَ بِّ ًة جهرية ُمعمَ �أ �لنَّ�سَّ ِقر�ءمَ جـ- ِ�ْقرمَ

4                  �قر�أ �لن�سَّ قر�ءًة �سامتًة وناق�ْس ما يلى:
	 ب- ما المشكلُة التى واجهت القريَة؟	 	 أ- كيف كان حال القريِة؟	

جـ- كيف نجح أهُل القريِة فى حلِّ المشكلة؟

قرأت في                 كتاب

         الطموح ال يتعارض مع القناعة.

. . . . . . . . . .

فُة التى تصُف بها أهَل القرية؟ ما الصِّ ؟ ما الِفَكر الجزئيُة فى النصِّ
ما الفكرُة العامُة التى
؟ يدوُر حولها النصُّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

� و تحد :   

             

              

             

            

      

             *

  

إبراهيم العزب

هناك          	 

ولكن        	

اذكر        	

 

هل       	

  

     
     
    
       
		 ا   

   

  
   
    

    
  

   

 	•
  	•

   	•

 

لدر�س : ف 
لتلميذ قادر على �أن: لدر�س يتوقع �أن يكون  فى نهاية هذ 
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ال�صف الأ ول الإعدادى34 اللغة العربية

 

« و�أخو�تها: ، ولحْظ »ظنَّ       �أ- �قر�أْ �لجملمَ
1- ظنْنُت السماَء ممطرًة.                    2- علمُت الصداقَة مخلصًة.

3- رأيُت الحقَّ منتصًرا.                     4- وجدُت الشارَع مزدحًما.

لحظ �أن:
»تدخُل ظّن وأخواتُها على الجملِة االسمِية، فتجعُل المبتدَأ مفعواًل به أول منصوًبا، والخبر مفعواًل به 
ثانًيا منصوًبا، )فالسماء( مفعول به أول منصوب بالفتحة، و)ممطرة( مفعول به ثان منصوب بالفتحة، 

وكذلك الصداقة مفعول به أول منصوب بالفتحة، و)مخلصة( مفعول به ثان منصوب بالفتحة وهكذا«. 

�لتعبير:  6
عن أهميِة السدِّ العالى بالنسبِة لمصَر والمصرييَن. 	 	

7    تناق�س مع زمالِئكمَ ومعلِّمك فى هذ� �ل�سوؤ�ل: كيف نتعاون فى حل م�سكالتنا؟
8    ماذ� يحدث �إذ� :

ب- لم يقيموا السّد؟ 	 أ- لم يتعاون أهُل القرِية فى حلِّ المشكلة؟	 	

جـ- لم ينضب الماء ولم يمت الزرع؟ 	

ظنَّ وأخواتها: من األفعاِل الناسخة التى تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، ويصير كل منهما مفعواًل به للناسخ.

ومن أشهر أخوات )ظن(: »َعِلم - رأى - َوَجد - جعل - حسب - خال«.

- َرَأى ، مثل: رأيُت العمَل مفيًدا. - َعِلم ، مثل: علمُت االجتهاَد سبيَل النجاح.	

اُر الخشَب صندوًقا. - جعل، مثل: جعل النجَّ - َوَجد، مثل: وجدُت االتحاَد ُقّوًة.  

تحدث

ظن و�أخو�تها

 ظن و�أخو�تها

» شاِعٌر ِمْصرىٌّ ُمعاِصٌر، ُولَِد بالقاهَرِة، َوَنَشأ فى َقْصِر الخديو، َدرََس فى َمدارِس ِمْصَر، ُثمَّ َبَعَثُه 

َة َأْرَبع َسنواٍت ثم  الِخديو َتْوفيق إلى فرْنسا، لَِيْدرَُس الُحقوَق واآلداَب الَفرَنسيََّة، ُنفى إلى إْسبانيا ُمدَّ

ْعِر، فصاَر ُيلقب بِأميِر الشَعراِء. َلُه آثاٌر َكثيرٌة، ِمنها ديوان  عاَد َبْعَدها إلى ِمْصَر، َوَقْد بويَع بِإمارَة الشِّ

ِشعره »الشوقيات«، ومسرحيات منها »مصرع كليوباترا« و»مجنون ليلى« و»قمبيز«، َوَغْيُرها.«

أمير الشعراء: أحمد شوقى                                            

�لّدر�ُس �لثالث

لغويات وتر�كيب ظن و�أخو�تها 5
  

مـــــا	      

ــــا	      

    

    

مــــا	      

ـــرا	     

     

    

      

    

    

    

    

    

� و تحدث :   

       

ما       	

للشاعر : إيليا أبو ماضى

              *

    	•
 	•

   	•

 

لدر�س : ف 
لتلميذ قادر على �أن: لدر�س يتوقع �أن يكون  فى نهاية هذ 

       
    

       
      

     
     

     
   

رح: 
                  

                  

                    

               

طن 
        

 ب

ى الثانى الف�صل الدرا�



�رشكة �صحــــــارا للطباعة ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 

، و »ظن« و�أخو       �أ-  
                          

                           

حظ �أن:
               
              

              

�  
عن       	 	

ل: كيف نتعاون فى حل م�      مع زمالئ ومعلمك فى هذ 
    ماذ يحدث �إذ :

ب-    	 أ-       المشكلة؟	 	

جـ-       	

                

              

      -        النجاح.	

             

ظن و�أخو

 ظن و�أخو

                

               

                 

         

أمير الشعراء: أحمد شوقى                                            

 

لغويات وتر ظن و�أخو

بعة
ُة �لر� ْحدمَ �لومَ

35

ُة �لثانية ْحدمَ �لومَ

2

ُكْن َبْلَسًما إْن صاَر َدْهرَُك أرَْقمـــــا	

أْحِسْن وإْن َلْم ُتْجَز َحـتَّى بالثََّنــــا	

َمْن َذا ُيـــكاِفئ زَْهـَرًة َفــــّواَحة؟

ُعدَّ الِكراَم الُمْحِسنيَن وِقْسُهــــــمُ 

يا َصاِح ُخْذ ِعْلَم الَمَحبَِّة َعْنُهمــــا	

َأحِبْب َفَيغدو الُكوُخ َقْصًرا َنّيـــرا	

ال َتْطُلَبنَّ َمَحبًَّة ِمْن جاهــــــــــلٍ 

َوَحاَلوًة إْن صاَر َغْيرَُك َعْلَقمــــــــا

أىَّ  الجزاِء الغيُث َيْبغى إْن َهَمـــى؟

أو َمْن ُيثيُب الُبْلُبَل الُمَترَنِّمـــــــــا؟

بِِهما َتِجْد َهَذيِن منهم أْكرَمــــــــا

إنِّى َوَجْدُت الُحبَّ ِعْلًما قيِّمــــــــا

واْبَغْض َفُيْمِسى الَكْوُن ِسْجًنا ُمْظِلما

الَمْرُء َليَس ُيحبُّ َحّتى َيْفهمـــــــا

ناق�ش

ث : ِمْع ومَ تحدَّ ِ��ْستمَ   1

•  قاِرن بين اإلنسان المتفائل واإلنسان المتشائم

ما قيمُة الحبِّ والتفاؤل فى إعماِر الحياِة؟ 	•

*للشاعر : إيليا أبو ماضى

* شاعر لبناىن، ولد عام 1891م، وانتقل إىل اإلسكندرية، ثم هاجر إىل الواليات التحدة األمريكية.

التسامح والتربية من أجل السالم. 	•
المهارات الحياتية. 	•

التربية من أجل المواطنة. 	•

القضايا المتضمنة

�أهد�ف �لدر�س :
فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

- يميز فيما استمع إليه موقف اإلنسان المتسامح.
- يتحدث عن أهمية العطاء.

ا صحيًحا ومطوًعا نغماته. - يلقى النص إلقاء جهريًّ
- يدرك قيمة الحب والخير فى الحياة.

- يكتب مستخدًما األفعال المتعدية لمفعولين.
- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.
- يعبر بأسلوبه عن ميزات التفاؤل.

-يتذوق األساليب الجمالية. 

�ل�سرح: 
ُيبرُز الشاعُر فى النصِّ قيمَة التَّفاؤِل، وأثره فى حياِة اإلنساِن، وينصُح اإلنساَن بالعطاِء والبْذِل وحب الناِس، دون أن 

ينتظَر الثناء من أحد، حتى تتحوَل حياُتهم إلى سعادة وهناء، فانظر إلى الزهرة الجميلة التى يفوح عطرها؛ فيستمتع 

به الجميع، وهى ال تنتظر شكًرا على ذلك، وتأمل البلبل الذى يمتعنا بتغريده الشجى وال ينتظر شكًرا من أحد، فتعلم 

منهما العطاء والحب دون انتظار لمكافأة أو ثواب، فاحرص على الحب، فالحب يمأل الدنيا بهجة وسرورا.

مو�طن �لجمال:
- )كن - أحسن(:  أمر غرضه النصح واإلرشاد.

ًما ْل�سمَ ُكْن بمَ

الف�صل الدرا�صى الثانى
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امتة، وناق ما يلى: �قر�أ  قر �  
       

       

       

      

  

      

قرأت في                 كتاب
       

     

            

لخبر : لمبتد�أ و لهما  ب مفعولين لي�س �أ� لتى تن� لأفعال  حظ  لجمل، و قر�أ 

    

    

     

    

     

            

              

             

             

       

لمبتد�أ و لهما  ب مفعولين لي�س �أ� لتى تن� لأفعال  لغويات وتر
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�لّدر�ُس �لر�بع
ر الدهَر بالثُّعبان. - )دهرك أرقًما(: تعبيٌر جميٌل يصوِّ

- )حالوة - علقم(: تضاد يوضح العىن. 

ر الكوخ بالقص، ويوحى بأمهية السعادة والتفاؤل وبني  - )الكوخ قص(: تعبرٌي مجيل يصوِّ

الكلمتني تضاد يوضح العىن ويقويه.

ر و ناِق�ْس: كِّ فمَ  2
ر �لجزئيِة فى �لن�ِس: من �لِفكمَ

دعوُة الشاعِر اإلنساَن بأن يكوَن:

•  ُيعِطى وال ينتظر الجزاَء من أحِد. •  ُمتساِمًحا ُمتفائاًل.    

بيعة )األزهار - والَغيث - الطيور( التى ُتْسِعُد اإلنساَن. •  ُمْقتدًيا بعناصِر الطَّ

•  َعدُم طلِب المحبَِّة من الجاهِل. 	 	 •  ُمحبًّا للخِير وداعًيا لفعله.	

•  الحبُّ والتفاؤُل يعمران قلوَب البشِر.

��ساأْل وناق�ْس:  3

ْخِرْج من �لك�ساِف معنى �لكلماِت �لتى تحتها خط فيما يلى: �أ- ِ��ْستمَ

ـَـــا.                     •  صاَر َغْيرَُك َعْلَقمــــــــا •  ُكْن َبْلَسًما إْن صاَر َدْهرَُك أرَْقمـ

•  زَْهـَرًة َفــــّواَحًة.                                                      •  الُبْلُبل الُمَترَنِّمـــــــــا.

•  أىَّ  الجزاِء الغيُث َيْبغى إْن َهَمـــى؟                     •  َيغدو الُكوُخ َقْصًرا َنيـــرا.

•  ال َتْطُلَبنَّ َمَحبًَّة ِمْن جاهــــــــــٍل.

ِة: عاِنى �لِعبار�ِت �لآمَِتيمَ ك فى ممَ لِّممَ ب-ناِق�ْس ُزمالءكمَ وُمعمَ

•  َمْن ُيثيُب الُبْلُبَل الُمَترَنِّمـــــــــا؟                     •  ُعدَّ الِكراَم الُمْحِسنيَن وِقْسُهــــــُم.

•  ُخْذ عْلَم الَمَحبَِّة َعْنُهمــــا.                          •  َوَجْدُت الُحبَّ ِعْلًما قيِّمــــــــا

•  الَمْرُء َليَس ُيحبُّ َحّتى َيْفهمـــــــا.

.� رمًَ بِّ ا ُمعمَ جـ- �ألق �لنَّ�سَّ  �إلقاء جهريًّ

؟ ُث عنها النصُّ ما حكمُة العطاِء بال مقابل والمحبة والتفاؤل؟ ما الفكرُة العامُة التى يتحدَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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�لّدر�ُس �لر�بع

�قر�أ �لن�سَّ قر�ءًة �سامتة، وناِق�ْس ما يلى:  4
أ- ما أثُر التسامِح والتفاؤِل فى حياِة اإلنساِن؟

ح. ب- لألزهاِر والطيوِر دوٌر كبيٌر فى حياتنا. وضِّ

جـ- لماذا يطلُب الشاعُر أن نقتدَى بالزهرِة والبلبل؟

د- ما أثُر التسامح والمحبة فى المجتِمع؟

هـ- علل: 

- البدَّ من الُحبِّ والتفاؤِل إلعمار الحياة.

قرأت في                 كتاب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

» إنما ُبعثُت أُلتمم مكارم األخالق«

حديث شريف           

�قر�أ �لجمل، ولحظ �لأفعال �لتى تن�سب مفعولين لي�س �أ�سلهما �لمبتد�أ و�لخبر :

1- أعطى المعلُم »التلميَذ جائزًة«.

2- منح الرئىُس العاملين مكافأًة.

3- وهب اللُه الناَس خيًرا كثىًرا.

4- كسا الربيُع األشجاَر خضرًة.

5- ألبس األُب ابَنه ثوًبا جمياًل.

الحظ أن: األفعال »أعطى ......«تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ففى المثال 

األول: »التلميذ« مفعول به أول، »جائزة« مفعول به ثان، والكلمتان ال يكونان جملة اسمية، 

فليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهكذا فى المثال الثانى مع كلمتى »العاملين«، »مكافأة «، 

وفى المثال الثالث مع كلمتى »الناس«، »خيًرا«، وفى المثال الرابع، مع كلمتى »األشجار«، 

»خضرة« وفى المثال الخامس، مع كلمتى »ابنه«، »ثوًبا«.

�لأفعال �لتى تن�سب مفعولين لي�س �أ�سلهما �لمبتد�أ و�لخبر لغويات وتر�كيب

فى اللغة العربىة أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر،  ومن أشهر 
هذه األفعال »أعطى، ومنح، وهب، كسا، ألبس«

�رشكة �صحــــــارا للطباعة ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 
       

       

             

    

ر و ناق  
ر  فى  من 

    

              

            

      	 	      لفعله.	

      

� وناق�  

لتى تحتها خط فيما يلى: �أ-  من  معنى  

                         .        

                                                         .    

                                  

      

ى   ك فى م  ز وم

                               

                                    

      

جـ- �ألق   �إلقاء جهريا م

             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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اللغة العربية38

�لّدر�ُس �لر�بع

5  �لتعبير:
مع زمالئك عن  بعِض المواقِف التى تُحثُّ على الرَّحمة . 	

6    ماذ� يحدث �إذ�:
أ- تعامل الناُس فيما بينهم بالحبِّ والتَّسامح؟ 	

ب- تعامل الغنى مع الفقير بالقسوة والِغلظة؟ 	

جـ- أهمل اإلنساُن التفاؤَل؟  	

تحدث

، أنت دائًما أنسى وراحتى وصِديقى، ولكن  أيتها النجوُم الخاشعُة المشرقُة فى معبِد الزمن السرمدىِّ

الكتاَب أيًضا َصديٌق ُيحدثنى حديَث الُعقوِل الناِسَكة الُمَضيئة .

)من جمهرة مقاالت الشيخ : محمود شاكر.ج2،ص870(      

فن المقال من أبدع ما قيل                                            

ال�صف الأ ول الإعدادى

ل الدرا�سى الثانى

نحن والآخر 

 تاريخية

 

 اآلخر

 

أهداف الوحدة
أن يكون التلميذ قادرا على  ع فى نهاية هذه الوحدة 

ر الرئيسة ىف املوضوعات التى    رتجع الف  
يستمع إليها.   

- يستنتج وجهة نظر م

- مييز بني احلقيقة واخليال، فيام يستمع إليه.

- يقرأ النصوص قراءة جهرية سليمة ومعربة.

قى النصوص الشعرية إلقاء معربا وم - ي

ر اجلهود التى بذهلا رفاعة الطهطاوى ىف التعليم. - ي

- حيدد أمهية التفاعل واحلوار مع اآلخر.

- حيدد أسباب حدوث ظواهر املد واجلزر 

ر األخالق الكرمية ويتبناها ىف سلوكه. - ي

- يتحدث ويكتب مستخدما التوكيد، والفعل  املبىن 
للمعلوم، والفعل املبىن للمجهول، والفعل املتعدى   

ملفعول واحد، واملتعدى ملفعولني، ويسند الفعل إىل      
ضمري الرفع.   

- يتذوق الصور اجلميلة.

- يكتب ملخصا لحق اآلخر عليه.

درو�س الوحدة
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مع           	

     يحدث �إذ
أ-       	

ب-       	

جـ-     	

              

        

            

فن المقال من أبدع ما قيل                                            

ال�صف الأ ول الإعدادى
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نحن والآخر 

رِحالٌت تاريخية

الَقمر 

َنصاِئح

َحقُّ اآلخر

الَوْحَدُة الثالثة

3

اأهداف الوحدة
ع فى نهايِة هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن: يتوقَّ

َيْسرتجع الِفَكر الرئيسة ىف املوضوعات التى     -1
يستمع إليها.   

ِثه. دِّ 2- َيستنتج وجهة نظر َمُ

3- مييِّز بني احلقيقة واخليال، فيام يستمع إليه.

4- يقرأ النُّصوص قراءة جهرية سليمة ومعربة.

. اماً 5- ُيْلقى النُّصوص الشعريَة إلقاءاً معرباًا وُمَنغَّ

هطاوى ىف التعليم. 6- َيْذُكر اجلهود التى بذهلا رفاعة الطَّ

د أمهيَة التَّفاعل واحلوار مع اآلخر. 8- حيدِّ

د أسباب حدوث ظواهر املدِّ واجلزر والكسوف. 9- حيدِّ

ر األخالَق الكرميَة ويتبناها ىف سلوكه. 10- ُيَقدِّ

ا التوكيد، والفعل  املبىن  ث ويكتب مستخدماً 11- يتحدَّ
للمعلوم، والفعل املبىن للمجهول، والفعل املتعدى   

ملفعول واحد، واملتعدى ملفعولني، ويسند الفعل إىل      
ضمري الرفع.   

12- يتذوَّق الصور اجلميلة.

ا لحق اآلخر عليه. 13- يكتب ملخصاً

درو�س الوحدة

1

2

3

4



  
اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة، ودرس الل الف دراسة متعم 

ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من الل الفرنسية إلى اللغة العربية. ثم 
كتب هذه الر التى استغرقت خمس سنو فى كتاب اسمه »تخليص 

ىء بالمال الدقيقة. حيث   فى ت باريز«. وهذا الكتاب م
لفت انتباه الشيخ رفاعة الطهطاوى شوارع باريس، ونظام أرصفتها، و 

هم فى العمل أشجارها، وأزهارها، وج الناس و

يخ رفاعة الطهطاوى:  أعمال ال�

ا للترجمة فى مدرسة الط المصرية؛ فكان  عاد الشيخ رفاعة إلى مصر ؛ليعمل م
، حيث قام بترجمة كثير من الكتب فى مجال الهندسة والعلوم  م م  م

ة. كما وض معجم )قاموس( المصطلحات العلمية الحديثة. و عن 
ا لمدرسة الترجمة، المعروفة حاليا بكلية األلسن.  أن يكون م

أشرف الشيخ رفاعة على تحرير »المجلة العسكرية« باللغتين: العربية والفرنسية. 
س أو ص عربية ت فى مصر، واسمها »الوقائع المصرية«. كما ي 

ا لآلثار المصرية. وخطط لجمعها وصيانتها،  الشيخ رفاعة أول عربى أنشأ م
حيث تحول ف مدرسة األلسن إلى ن ألو م لآلثار فى مصر.

م( ر عن دنيانا الشيخ رفاعة رائد التنوير فى العصر الحديث. وفى عام )

ل الدرا�سى الثانى 40

الَوْحَدُة الثالثة

3

هطاوى رائٌد من رّواد التَّنوير.  الشيُخ رفاعُة رافع الطَّ

م ُمنذ ما َيزيد  وعلى يديه بدأت مصُر مسيرَتها نحو التَّقدُّ

ا فى مجاِل التَّرجمة والنشر. على )170( عاماً

ُولَِد الشيُخ رفاعة عام )1801( فى طهطا بمحافظة سوهاج 

ا جاء إلى  بصعيد مصر. ولما َبَلَغ ُعمره )16( عاماً

غَة  القاهرِة، والتحق بالجامع األزهِر، ودرس فيه اللُّ

. وبعد تخرُّجه أرسَله  ين اإلسالمىِّ العربيَة ومبادئ الدِّ

محمد على باشا )حاكم مصر فى هذا الوقت( على رأس 

َبْعثة من أربعين شابًّا من المتفوقين فى العلم إلى فرنسا، 

الة . ا لهم فى الصَّ ليكون الشيُخ رفاعة - إماماً

ْهطاوى؟ ماذا تعرُف عن الشيِخ رَِفاعة الطَّ  •

ما الَّذى أضافه رفاعة الطهطاوى إلى الحياِة الثقافيِة   •

فى ِمصَر والوطِن العربى؟

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ناق�ش

ٌة ِرْحالٌت تاريِخيَّ

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز فيما يستمع إليه بين العصور التى عرفتها مصر.

- يتحدث عن أهمية موقع مصر الجغرافى.

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.

- يذكر جهود الشيخ رفاعة الطهطاوى فى الحياة المصرية.

- يلخص مضمون الموضوع بأسلوب صحيح.

ا التوكيد. - يتحدث ويكتب مستخدماً

القضايا المتضمنة
• المهارات الحياتية.

• السياحة وتنمية الوعى السياحى.
• العمل التطوعى.

اللغة العربية
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الَوْحَدُة الثالثة

3
قةاً  غَة الَفرنسيَة دراسةاً متعمِّ اغتنم الشيُخ رفاعة هذه الفرصَة، ودرس اللُّ

غِة الفرنسية إلى اللغة العربية. ثم  ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من اللُّ
كتب هذه الرِّحلَة التى استغرقت خمَس سنواٍت فى كتاب اسمه »تخليُص 

قيقة. حيث  اإلبريِز فى َتْلخيِص باريز«. وهذا الكتاُب َمِلىء بالمالحظاِت الدَّ
يخ رفاعة الطهطاوى شوارُع باريَس، ونظاُم أرِصفتها، وتنسيُق  لفت انتباه الشَّ

أشجارها، وأزهارُها، وِجدُّ الناِس واْجتهاُدهم فى العمِل.

اأعمال ال�سيخ رفاعة الطهطاوى: 

بِّ المصريَّة؛ فكان  ا للتَّرجمة فى مدرسِة الطِّ عاد الشيُخ رفاَعة إلى مصَر ؛ليعمل ُمدرساً
، حيث قام بترجمِة كثيٍر من الكتِب فى مجاِل الهندسِة والعلوِم  أوَل ُمترِجم ِمصرىٍّ

العسكريَّة. كما وَضَع معجم )قاموس( المصطلحاِت العلمية الحديثة. واستحقَّ عن 
ا لمدرسِة الترجمة، المعروفة حالياًا بكلية األلسن. َجدارٍة أن يكوَن ُمديراً

غتين: العربية والَفرنسية.  أشرف الشيُخ رفاعة على َتحرير »المجلة العسكرية« باللُّ
َل َصحيفٍة عربية َتصدُر فى مصر، واسمها »الوقائع المصرية«. كما ُيعدُّ  س أوَّ وأسَّ

ط لجمِعها وصيانتها،  ا لآلثار المصرية. وخطَّ ل عربى أنشأ ُمتحفاً الشيخ رفاعة أوَّ
ِل ُمْتحٍف لآلثاِر فى مصر. ل ِفناُء مدرسِة األلسن إلى َنواٍة ألوَّ حيث تحوَّ

يخ رفاعة رائد التنوير فى العصر الحديث. وفى عام )1873م( رََحَل عن دنيانا الشَّ

الف�سل الدرا�سى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

 رفاعة رافع الطهطاوى رائد من رواد التنوير. 

م منذ ما يزيد  وعلى يديه بدأت مصر مسيرتها نحو الت

( عاما فى مجال الترجمة والنشر. على )

( فى طهطا بمحافظة سوهاج   الشيخ رفاعة عام )

( عاما جاء إلى  بصعيد مصر. ولما ب عمره )

، ودرس فيه الل  ، والتحق بالجامع األز

ه   ومبادئ الدين اإلسالمى. وبعد تخرجه أر

محمد على باشا )حاكم مصر فى هذا الوقت( على رأس 

ثة من أربعين شابا من المتفوقين فى العلم إلى فرنسا، 

ليكون الشيخ رفاعة - إماما لهم فى الصالة .

اعة الط ماذا تعرف عن الشيخ ر  

ما الذى أضافه رفاعة الطهطاوى إلى الحياة الثقافية   

فى م والو العربى؟

  و ت

 تاريخ

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 
- يميز فيما يستمع إليه بين العصور التى عرفتها مصر.

- يتحدث عن أهمية موقع مصر الجغرافى.

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.

- يذكر جهود الشيخ رفاعة الطهطاوى فى الحياة المصرية.

- يلخص مضمون الموضوع بأسلوب صحيح.

- يتحدث ويكتب مستخدما التوكيد.

 

• المهارات الحياتية.
• السياحة وتنمية الوعى السياحى.

• العمل التطوعى.

اللغة العربية



ُل الّدر�ُس الأوَّ
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ا�ساأل و ناِق�س:  2

اف  معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى : اأ- ِا�ْسَتْخِرْج من الك�سَّ

•  مجال التَّرجمِة والنشر.

ل ِفناَء مدرسِة األلسن إلى نواة ألول ُمْتَحٍف لآلثار فى مصر. •  َحوَّ

•  تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز.

•  استحق عن جدارة.

•  الشيخ رفاعة رائد التنوير فى العصر الحديث.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة.

•  اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة.

ا لآلثار المصرية. •  أول عربى أنشأ متحفاً

مُة. وارُع المنظَّ يخ رفاعة الطهطاوى الشَّ •  لفت انتباَه الشَّ

ُل َصحيفٍة عربيَّة َتصُدر فى ِمصَر اسُمها »الوقائع الِمصريَّة«. •  أوَّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�سوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

3                اقراأ المو�سوع قراءًة �سامتة، وناق�س ما يلى:
غِة العربية؟ ى الشيُخ رفاعُة تعليَم اللُّ أ- أين تلقَّ

ب- ما الحكمُة من وراء تأليِف الشيخ رفاعة لكتاب »تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز«؟

ر أن الشيَخ رفاعة لم يسافر إلى فرنسا، هل كان ذلك سيؤثِّر فى نهضة مصر؟   جـ- تصوَّ

د- هل ُتوافُق على سفِر علماء الدين )الشيوخ( إلى البالد األجنبيِة؟ ولماذا؟

ما العنواُن المناسُب لهذا الدرِس؟

................................

يخ رفاعة قبل سفره  ث عن حياِة الشَّ َتحدَّ

إلى فرنسا، ثم اذكر أهمَّ أعماله

ال�سف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الأو

هـ- كم سنة عاشها الش رفاعة؟

ْث عن حياة الش رفاعة قبل سفره إلى فرنسا، ثم اذكر أهم أعماله. ز- ت

أثر الرحالت العلمية على الفرد واملجتمع.      زمالءك ومعلمك فى 

إذا :      ماذا يحدث 
أ-   العالقة بين الشرق والغرب؟.  

ر دور الشيخ على الوعظ واإلرشاد فقط؟.   

ق المجتمع المصرى المالحظات التى وردت فى كتاب »تخليص اإلبريز فى    

تلخيص باريز«؟.

أفادت املجتمع امل� يخ رفاعة التى  أعمال ال�       مع زمالئك ومعلمك حول 

أثر الرحالت العلمية فى المجتمع     ناق� مع زمالئك ومعلمك في 

 

م، ي حاف باألحداث.  الرابع من شهر سبتمبر 

ا. مع األيام سوف  رة، فأحزننى ذلك ك فو على ماء الب فى الصباح الباكر رأيت طبقة خفيفة من الجليد ت

تفى الس  تهى طعامنا، وت الطيور، وت النباتات، وي دة وي  الجليد؛ فيغلق علينا م الع

م علينا الليل الق الطو تحت الماء وي

ع بصرى على  ها وأخذت أتجو فى األف بالمنظار، فو فى ضحى ذلك اليوم و إلى ر عالية. ت

ل على هيئة مكعبات تقع على شاطئ جزيرة صغيرة.  أحجار منتظمة الش

»د/ سمير خواسك: الشفق األحمر من أدب الرحالت«.

من أدب الرحالت      من أبدع ما قيل    

ل الدرا�سى الثانى



 الأو

أل و ناق  

اف  معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى : أ- ا من الك�

  مجال  والنشر.

ل ف مدرسة األلسن إلى  ألول م لآلثار فى مصر.   ح

  تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز

  استحق عن 

  الشيخ رفاعة رائد التنوير فى العصر الحديث.

ى الع الآ ك فى م  ز وم

  وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة.

  اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة.

  أول عربى أنشأ متحفا لآلثار المصرية.

  لفت انتباه الشيخ رفاعة الطهطاوى الش المنظ

ر فى م اسمها »الوقائع الم   أو ص عربية ت

وع ق جهرية م أ المو� جـ- ا

امتة، وناق� ما يلى: وع قراءة � أ المو�                 اقر
أ- أين تلقى الشيخ رفاعة تعليم الل العربية؟

ب- ما الحكمة من وراء تأليف الشيخ رفاعة لكتاب »تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز«؟

جـ- تصور أن الشيخ رفاعة لم يسافر إلى فرنسا، هل كان ذلك سيؤثر فى نهضة مصر؟  

د- هل ت على سفر علماء الدين )الشيوخ( إلى البالد األجنبية؟ ولماذا؟

ما العنوان المناسب لهذا الدرس

ث عن حياة الشيخ رفاعة قبل سفره 

إلى فرنسا، ثم اذكر أهم أعماله

ف الأ ول الإعدادى �رشكة �صحــــــارا للطباعةاللغة العربية

ُل الّدر�ُس الأوَّ
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يُخ رفاعة؟ هـ- كم سنةاً عاشها الشَّ

يِخ رفاعَة قبل سفره إلى فرنسا، ثم اذكْر أهمَّ أعماله. ْث عن حياِة الشَّ ز- َتحدَّ

4    ناق�س زمالءك ومعلمك فى اأثر الرحالت العلمية على الفرد واملجتمع.

5     ماذا يحدث اإذا :
انقطعْت الَعالقة بين الشرق والغرب؟. أ-    

اقتَصر دور الشيخ على الوعِظ واإلرشاِد فقط؟. ب-   

طبَّق المجتمُع المصرُى المالحظات التى ورَدت فى كتاب »تخليص اإلبريز فى  جـ-   

تلخيص باريز«؟.

6     تناق�س مع زمالئك ومعلمك حول اأعمال ال�سيخ رفاعة التى اأفادت املجتمع امل�سرى.

7    ناق�س مع زمالئك ومعلمك في اأثر الرحالت العلمية فى المجتمع

 

اليوُم الرابع من شهر سبتمبر 1969م، َيوٌم حاِفٌل باألحداث.

ا. مع األيام سوف  فى الصباِح الباكِر رأيُت طبقةاً خفيفةاً من الجليِد َتْطفو على ماِء الُبَحْيرة، فأحزننى ذلك َكثيراً

مُك  ُد النباتاُت، وَيْختفى السَّ َيتراكُم الجليُد؛ فُيغلق علينا َمنافَذ الَعْودة وَيْنتهى طعاُمنا، وُتهاجُر الطيوُر، وَتتجمَّ

تحت الماِء وُيخيِّم علينا الليُل الُقطبىُّ الطويُل.

ُل فى األُفِق بالمنظاِر، فوَقع َبصرى على  فى ُضحى ذلك اليوِم َوَصْلُت إلى َرْبوٍة عاليٍة. َتسلَّْقُتها وأخذُت أتجوَّ

ْكل على هيئِة مكعباٍت تقُع على شاطئ َجزيرة صغيرة. ثالثِة أحجاٍر منتظمِة الشَّ

»د/ سمير خواسك: الشفق األحمر من أدب الرحالت«.

من أدب الرحالت      من أبدع ما قيل    

الف�سل الدرا�سى الثانى



فكر و ناق�                  
ر الرئي�سة من   الن� بع� الف

   أسباب النهى عن السخرية من اآلخرين.

   الظن والتجسس والغيبة أمر اجتماعية 

     خطير يجب االمتناع عنها ومقاطعتها.

أل وناق�  

اف معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى: أ- ا من الك�

  ال  قوم من قوم.      ال  أنفسكم

  ال  باأللقاب      بئس االسم  بعد اإليمان

• ال  بعضكم بعض   اجتنبوا كثيرا من     

ى ما يلى : ك فى م  ز وم

• قوله تعالى :» يا أهيا الذين آمنوا ال يسخ قوم من قوم«   قوله تعالى :إمنا املؤمنون إخوة 

مزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب«  •  قوله تعالى :»ال ت

  قوله تعالى :»أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه«. 

•  قوله تعالى :» إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.

جـ- اتل الن تالوة �

امتة، وناق ما يلى:   الن� قراءة �
ى الله -عز وجل- عن السخرية من اآلخرين. أ - ن

 الثانى 

- ما الفكرة األساسية فى اآليات؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ما الغرض من النهى فى قوله تعالى: 

»ال يس قوم من قوم«؟

قرأت في                 مجلة
أسوأ انتخابات فاز بها تشارلز كينج على توماس فوكز 

بمجموع  ألف صوت فى االنتخابات الرئاسية 

، الجدير بالذ أن عدد الناخبين  الليبيرية سنة 

فى ليبيريا كان  ألف صوت فى هذا العام . 

ل الدرا�سى الثانى 44

الَوْحَدُة الثالثة

َحقُّ الآَخِر3
ما حُق اآلخر عليك؟  •

•  لماذا خَلق اللُه البَشر شعوباًا وقبائل؟

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ناق�ش

مواطن اجلمال:
ا لهم. هم اللُه بالذكر تكريماً ها الذين آمنوا(: نداٌء لتعظيم المؤمنين، وَخصَّ )يا أيُّ

)ال يْسَخْر قوٌم، ال َتلِمزوا، ال َتنابزوا(: أساليب نهى غرُضها النصُح واإلرشاُد.
ر المغتاَب بمن يأكُل  ر اإلنسان من الغيبِة، وُيصوِّ )يأكُل لحَم أخيه َمْيتاًا(: تعبيٌر جميل؛ ألنه ينفِّ

 
                                        لحم أخيه َمْيتاًا.

ال�سرح:
ُترشدنا اآلياُت الكريمُة إلى التحلى 

لح والتسامح  باألخالق الحميدِة، مثل: الصُّ

وعدم الخصام، وأالَّ يسَخر أحٌد من أحٍد، 

وأالَّ يغتاَب أحٌد اآلخر، وأن ُنحِسَن الظنَّ 

ا بالناس وال نتجسس عليهم؛ ألنَّ أكرَم  دائماً

الناِس عند اللِه أحسنُهم إيماناًا وأكرمُهم 

ا. ولقد خلق الله الناس من رجل  أخالقاً

وامرأة هما آدم وحواء، أى أن الناس 

ا من أصل واحد، وجعلهم شعوباًا  جميعاً

إن أحسنهم مكانة عند  وأمما ليتعارفوا. و

الله هم الذين يتقون الله ويخشونه.  سورة الحجرات: )13-10(
�صدق اهلل العظيم

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يستنتج الفكر الرئيسة للنص.

- يتلو اآليات تالوة صحيحة.

- يذكر حقوق اإلنسان من اآليات.

- يبين أهمية التعارف والتعاون مع اآلخر.

ا الفعل المبنى للمجهول. - يتحدث ويكتب مستخدماً

ا للحقوق الواجبة على المسلم. - يكتب ملخصاً

القضايا المتضمنة
• التسامح والتربية من أجل السالم.

• الوعى القانونى: الحقوق والواجبات.
• الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف.

ال�سف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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فكر و ناق�س:                  2
ي�ستعر�س الن�س بع�س الِفَكر الرئي�سة من اأهمها:

خرية من اآلخرين. •   أسباُب النهى عن السُّ

 •  الظنُّ والتجسُس والغيبُة أمراٌض اجتماعيٌة 

     خطيرٌة يجب االمتناع عنها ومقاطعتها.

ا�ساأل وناق�س:  3

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج من الك�ساف معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  ال َتلمزوا أنفسكم. •  ال يْسَخْر قوم من قوم.    

•  بئس االسم الُفُسوق بعد اإليمان. •  ال َتنابزوا باأللقاب.    

ا. • ال َيْغَتب بعضكم بعضاً     . نِّ ا من الظَّ •  اجتنبوا كثيراً

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى ما يلى :

• قوله تعالى :» يا أهيا الذيَن آمنوا ال يسَخْر قوٌم من قوم«. •  قوله تعالى :إمنا املؤمنون إخوٌة. 

•  قوله تعالى :»ال َتْلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب«. 

•  قوله تعالى :»أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاًا فكرهتموه«. 

•  قوله تعالى :» إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.

جـ- اتُل النَّ�سَّ تالوًة �سحيحًة.

اقراأْ الن�س قراءة �سامتة، وناِق�ْس ما يلى:  4
- عن السخرية من اآلخرين. أ - َنْهى الله -عزَّ وجلَّ

الّدر�ُس الثانى 

- ما الفكرُة األساسية فى اآليات؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ما الغرض من النهى فى قوله تعالى: 

»ال يْسَخْر قوم من قوم«؟

قرأت في                 مجلة
أسوأ انتخابات فاز بها تشارلز كينج على توماس فوكز 

بمجموع 600 ألف صوت فى االنتخابات الرئاسية 

الليبيرية سنة 1928، الجدير بالذكِر أن عدَد الناخبين 

فى ليبيريا كان 15 ألف صوت فى هذا العام . 

الف�سل الدرا�سى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

 الآخ
ما حق اآلخر عليك؟  

•  لماذا خلق الله البشر شعوبا وقبائل؟

  و ت

مواطن اجلمال:
هم الله بالذكر تكريما لهم. )يا أيها الذين آمنوا(: نداء لتعظيم المؤمنين، وخ

: أساليب نهى غرضها النصح واإلرشاد زوا، ال ت )ال يس قوم، ال ت
ر المغتاب بمن يأكل  : تعبير جميل؛ ألنه ينفر اإلنسان من الغيبة، وي  لحم أخيه م

 
                                        لحم أخيه م

رشدنا اآليات الكريمة إلى التحلى 

باألخالق الحميدة، مثل: الصلح والتسامح 

وعدم الخصام، وأ يسخر أحد من أحد، 

 يغتاب أحد اآلخر، وأن ن الظن 

ا بالناس وال نتجسس عليهم؛ ألن أكرم 

 عند الله أحسنهم إيمانا وأكرمهم 

ا. ولقد خلق الله الناس من رجل 

وامرأة هما آدم وحواء، أى أن الناس 

ا من أصل واحد، وجعلهم شعوبا 

إن أحسنهم مكانة عند  وأمما ليتعارفوا. و

الله هم الذين يتقون الله ويخشونه.  سورة الحجرات: )
�صدق اهلل العظيم

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 

- يستنتج الفكر الرئيسة للنص.

- يتلو اآليات تالوة صحيحة.

- يذكر حقوق اإلنسان من اآليات.

- يبين أهمية التعارف والتعاون مع اآلخر.

- يتحدث ويكتب مستخدما الفعل المبنى للمجهول.

- يكتب ملخصا للحقوق الواجبة على المسلم.

 

• التسامح والتربية من أجل السالم.
• الوعى القانونى: الحقوق والواجبات.

• الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف.

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



  
أهداف الدر�س :

أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 
ز فيما يستمع إليه بين  القمر واألرض. - ي

- يتحدث عن شكل الحياة فوق القمر.

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.

رك أسباب حدوث ظاهرتى:  المد والجزر، والكسوف. - ي

ر عن الموضوع فى جمل من إنشائه. - ي

-يستخدم  بعض الدروس النحوية فى إنشائه.    

 

 •
• البيئة حمايتها وتجميلها.

• احترام العمل وجودة اإلنتاج.

ع القمر ليال، ويبدو فى بعض الليالى مثل قرص فضى كبير، ويسمى عندئذ بدرا، وفى 

ليال أخرى يبدو القمر مثل قوس رفيع ويسمى عندئذ هالال .

م آخر. يدور القمر حول األرض،  القمر بعيد فى الفضاء، لكنه أقرب إلى األرض من أى ج

وتدور األرض حول الشمس. والقمر بحركته هذه يسبب ارتفا ماء البحر على الشاطئ، 

وهو ما يسمى بالمد، ويسبب تراجع مياه البحر عن الشاطئ وهو ما نسميه بالجزر. جو 

 يكون حارا جدا فى النهار، وباردا جدا فى الليل، وليس فوق القمر حياة؛ ألنه ال 

يوجد ماء وال هواء، ويحمل رواد الفضاء الماء والهواء  فى خزانات خاص مشدودة فوق 

ظهورهم، وال يخلعونها إال داخل المركبة الفضائية، وكانت أول رحلة لإلنسان إلى القمر سنة  ميالدية.

وحيث إنه ال هواء فى جو القمر، فال ت األصوات ألن الهواء ضرورى فى نقل المو الصوتية. لذا 

 الرواد بعضهم بعضا باستعمال اإلشارات أو بالالسلكى. وي المشى على سطح القمر ألن وزن 

 الفضاء فوق القمر أقل كثيرا من وزنه على األرض. لذا يثقل حذ الرا لمساعدته على المشى المتوازن.

توجد أيضا فوق سطح القمر آالف الف العميقة، وهى فوهات بركانية وجبال، وقد جلب بعض رواد الفضاء 

معهم من القمر بعض الص

ا يمر القمـر أمـام الشمس فيحجب الشمس عـن األرض، وت األرض وهو ما يسمى بالكسوف. 

النستطيع جميعـا أن نسـافر إلـى القمـر، ولكـن نستطيـع أن نراقبه مـن خالل التلسكوبات والمناظير

ماذا تعرف عن الكواكب التى تدور فى  المجر السماوي  

ما ع القمر بالمد والجزر والكسوف  

          و ت

ل الدرا�سى الثانى
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الّدر�ُس الثانى

«  للناس؟ ب - ما السبُب الرئيس من خلق الله »عزَّ وجلَّ

س على جيرانه؟ جـ - بم تنصُح الشخَص الذى يَتجسَّ

5   التعبري:
عن الصداقة وأهميتها فى حياة اإلنسان .  

 

2    ماذا يحدث اإذا:
أ-  لم يكن لإلنسان أصدقاء فى حياته؟.  

ب- صادقَت إنساناًا ووثقَت به، ثم خاَنك؟.  

تحدث

، فغذاُء العقِل من المعرفِة مثُل غذاء الجسم من الطعام  ا.... اختاروا لعقولِكم الوعى المعرفىَّ »معاً

ا، كما يجُب أن نحسَن اختياره؛ فلكى يتفتَّح العقُل وينمو يجب أن ُنغذيه بما  َيجُب أن يكون متنوعاً

يزيد قدراِته على االستيعاب، وللمعرفة مصادُر كثيرٌة من أهمها الكتب والبرمجيات والتليفزيون 

ا، فحينما ننظُر إلى السماء سوف نكتشُف أشياء كثيرةاً منها حركة  واإلذاعة، والمعرفة من الحياة أيضاً

الشمس ولون السماء......«.
» نعم الباز: من قطر الندى«

الكتابة للطفل  من أبدع ما قيل                                          

ال�سف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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الَوْحَدُة الثالثة

3 الَقَمر
اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:
1- يَُميِّز فيما يستمع إليه بين  القمر واألرض.

ث عن شكل الحياة فوق القمر. 2- يتحدَّ

3- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.

4- يُْدرك أسباب حدوث ظاهرتى:  المد والجزر، والكسوف.

5- يَُعبِّر عن الموضوع فى جمل من إنشائه.

   6-يستخدم  بعض الدروس النحوية فى إنشائه.

القضايا المتضمنة
• العولمة.

• البيئة حمايتها وتجميلها.
• احترام العمل وجودة اإلنتاج.

ا، وفى  ى عندئٍذ بدراً ، ويبدو فى بعِض الليالى مثل قرٍص فضىٍّ كبيٍر، ويسمَّ يِشع القمُر ليالاً

ليال أخرى يبدو القمر مثل قوس رفيع وُيسمى عندئذ هالالاً .

القمر بعيٌد فى الفضاء، لكنه أقرُب إلى األرض من أى ِجْرم آخر. يدور القمُر حول األرض، 

وتدور األرُض حول الشمس. والقمر بحركته هذه يسبِّب ارتفاَع ماء البحر على الشاطئ، 

، ويسبب تراجَع مياه البحر عن الشاطئ وهو ما نسميه بالجزر. جوُّ  وهو ما يسمى بالمدِّ

ا فى الليل، وليس فوق القمر حياة؛ ألنه ال  ا جدًّ ا فى النهار، وبارداً ا جدًّ القمِر يكون حارًّ

ٍة مشدودٍة فوَق  يوجد ماء وال هواء، ويحمل رواد الفضاء الماَء والهواء  فى خزاناٍت خاصَّ

ظهورهم، وال يخلعونها إال داخل المركبة الفضائية، وكانت أول رحلة لإلنسان إلى القمر سنة 1969 ميالدية.

وحيث إنه ال هواء فى جو القمر، فال ُتسمُع األصواُت ألن الهواَء ضرورىٌّ فى نقِل الموجاِت الصوتية. لذا 

ا باستعماِل اإلشارات أو بالالسلكّى. وَيصعُب المشى على سطح القمر ألن وزَن  يخاطُب الرواُد بعَضهم بعضاً

ل حَذاُء الرَائِد لمساعدته على المشى المتوازن. ا من وزنه على األرض. لذا يثقَّ رائِد الفضاء فوَق القمر أقلُّ كثيراً

توجد أيضااً فوق سطح القمر آالُف الَفَجواِت العميقة، وهى فوهاٌت بركانية وجباٌل، وقد جلب بعُض رواِد الفضاِء 

خور. معهم من القمر بعَض الصُّ

أحيــاناًا يمرُّ القمـُر أمـام الشمِس فيحجب الشمَس عـن األرض، وُتظِلُم األرُض وهو ما يسّمى بالكسوف. 

ـَن نستطيـع أن نراقَبه مـن خالِل التلسكوباِت والمناظيِر. ـا أن نسـاِفر إلـى القمـر، ولك النستطيع جميعاً

ماذا تعرف عن الكواكِب التى تدوُر فى  المجرَِّة السماويَّة؟  •

ما َعالقُة القمِر بالمدِّ والجزِر والكسوِف؟  •

ْث: دَّ 1         ا�ْسَتِمْع و َتَ

الف�سل الدرا�سى الثانى

ناق�ش

 الثانى

ب - ما السبب الرئيس من خلق الله »عز وجل«  للناس؟

س على جيرانه؟ جـ - بم تنصح الشخص الذى يت

   
عن الصداقة وأهميتها فى حياة اإلنسان .  

 

    ماذا يحدث 
أ-  لم يكن لإلنسان أصدقاء فى حياته؟.  

ب- صادقت إنسانا ووثقت به، ثم خان  

ا.... اختاروا لعقولكم الوعى المعرفى، فغذاء العقل من المعرفة مثل غذاء الجسم من الطعام 

 أن يكون متنوعا، كما يجب أن نحسن اختياره؛ فلكى يتفتح العقل وينمو يجب أن نغذيه بما 

يزيد قدراته على االستيعاب، وللمعرفة مصادر كثيرة من أهمها الكتب والبرمجيات والتليفزيون 

واإلذاعة، والمعرفة من الحياة أيضا، فحينما ننظر إلى السماء سوف نكتشف أشياء كثيرة منها حركة 

الشمس ولون السماء......«.
» نعم الباز: من قطر الندى«

الكتابة للطفل  من أبدع ما قيل                                          

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



 الثالث 
التعبري:    

أنك قمت برحلة خارج كوكب الأر� : تخيل   

ر أسماء الكواكب التى قمت بزيارتها. - اذ  

- أى الكواكب تفضل أن تحيا فوقها؟ ولماذا؟  

- ما المسافة التى تقطعها مركبة الفضاء حتى تصل إلى القمر؟  )استعن بمركز مصادر التعلم(.  

قيق التوازن فىالكون. كل القمر ودور القمر فى       زمالءك ومعلمك حول مراحل �
    ماذا يحدث 

ب- اختفى القمر من حياتنا لمدة يوم واحد أ- صعدت أنت و زمالؤك فوق سطح القمر؟  

هـ-كانت هناك حياة فوق القمر؟    جـ - توق القمر عن الدوران حول الشمس؟ 

و- لم يتسبب القمر فى إحداث المد و الجزر؟  
ل الدرا�سى الثانى

ص الق عــلى الت ولم أر فى عـــــيوب الن شيئ    

إذا غام فى ش مــــــروم   فال تقنع بمـــــا دون الن  

وتأتى على قـدر الكرام المـكارم على قدر أهل العزم تأتى العزائم    

»مختارات من قصائد للمتنبى«          

من أبدع ما قيل    

✱ ✱ ✱

من أبدع ما قيل                                          
الكتابة للطفل
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ا�ساأل وناق�س:  2

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج  من الك�ساف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  ُيشع القمر ليالاً .                                            •  َيبدو القمر فى بعض الليالى مثل ُقرٍص فضىٍّ كبير.

•  أقرب إلى األرض من أى ِجرم آخر.            •  فوق سطح القمر آالف الفجوات العميقة.

•  نستطيع أن نراقبه من خالل التلسكوبات والمناظير.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  يدور القمر حول األرض.                            •  والقمر بحركته هذه يسبب ارتفاع ماء البحر.

•  ليس فوَق القمر حياة.                •  ال ُتسمع األصواُت فوق القمر.

•  يمرُّ القمُر أمام الشمس فيحجب الشمس عن األرض.

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�سوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأ المو�سوع قراءة �سامتة وناق�س ما يلى:  3
أ- متى َيظهُر القمُر؟ وكيف يبدو شكلُه؟

ب- أى الكواكِب أقرُب إلى األرض؟

جـ- ما الذى يظهُر من القمر؟

د- كيف وصل اإلنساُن إلى القمر؟ ومتى وصل؟

هـ- هل ُتوجد حياٌة على القمِر؟ ولماذا؟

و- َعلِّل:

1- َيحمُل رواُد الفضاِء الهواَء معهم إلى القمِر.  

3- َيصعُب المشى على سطِح القمِر. 2- ال ُتْسَمُع األصواُت على سطح القمر.    

حـ- ما الفرُق بين القمر واألرض؟ ز- ماذا يوجد على سطح القمر؟   

قرأت في                 كتاب
َل من خطا بقدميه على سطِح القمِر هما رائدا    إنَّ أوَّ

الفضاء األمريكيان )نيل أرمسترونج( و )إدون آلدرن( 

و قد تمَّ ذلك فى يوليو عام 1969م.

ما العنواُن األفضُل لهذا الدرس؟

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 إذا أردت أن تسافَر إلى القمِر فَمْن 

ُتحبُّ أن تصطحَبه معك؟ ولماذا؟

الّدر�ُس الثالث

ال�سف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

من أبدع ما قيل                                          
الكتابة للطفل
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الّدر�ُس الثالث 
التعبري:    4

تخيل اأنك قمت برحلة خارج كوكب الأر�س :  

- اْذُكر أسماَء الكواِكب التى قمت بزيارتها.  

ل أن تحيا فوقها؟ ولماذا؟ - أىُّ الكواكِب تفضِّ  

- ما المسافُة التى تقطعها مركبُة الفضاِء حتى تصَل إلى القمر؟  )استعن بمركز مصادر التعلم(.  

5    ناِق�ْس زمالءك ومعلِّمك حول مراحل �سكل القمر ودور القمر فى تقيق التوازن فىالكون.
6    ماذا يحدث اإذا:

ب- اختفى القمُر من حياتنا لمدة يوٍم واحٍد؟ أ- صعدَت أنَت و زمالؤك فوَق سطِح القمر؟  

هـ-كانت هناك حياٌة فوِق القمر؟    َف القمُر عن الدوران حول الشمس؟  جـ - توقَّ

و- لم يتسبب القمُر فى إحداث المدِّ و الجزر؟  

تحدث

الف�سل الدرا�سى الثانى

الشمس
عطارد

الزهرة

املريخ

املشرتى
زحل

أورانوس

نبتون

بلوتو

األرض

َكَنَقص الَقادريَن عــلى التَّمـــام ولم أَر فى عـــــيوِب النَّاِس شيئاًا    

إذا غاَمْرَت فى َشرٍَف مــــــروٍم   فال َتقنع بمـــــا دوَن النُّجــــوم  

وتأتى على قـدر الكرام المـكارم على قدر أهل العزم تأتى العزائم    

»مختارات من قصائد للمتنبى«          

الشعر  من أبدع ما قيل   

✱ ✱ ✱

من أبدع ما قيل                                          
الكتابة للطفل

�رشكة �صحــــــارا للطباعة

أل وناق�  

اف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى: أ- ا  من الك�

   القمر لي .                                               القمر فى بعض الليالى مثل ق فضى كبير.

  أقرب إلى األرض من أى  آخر.              فوق سطح القمر آالف  العميقة.

  نستطيع أن  من خالل  والمناظير.

ى الع الآ ك فى م  ز وم

  يدور القمر حول األرض.                              والقمر بحركته هذه يسبب ارتفاع ماء البحر.

  ليس فوق القمر حياة.                  ال تسمع األصو فوق القمر.

  يمر القمر أمام الشمس فيحجب الشمس عن األرض.

وع ق جهرية م أ المو� جـ- ا

امتة وناق� ما يلى: وع قراءة � أ المو�  
أ- متى ي القمر؟ وكيف يبدو شكله

ب- أى الكو أقر إلى األرض؟

جـ- ما الذى يظهر من القمر؟

د- كيف وصل اإلنسان إلى القمر؟ ومتى وصل؟

جد حياة على القمر؟ و هـ- هل ت

و- ع

- ي رو الفضاء الهو معهم إلى القمر  

- ي المشى على سطح القمر - ال ت األصوات على سطح القمر.    

حـ- ما الفرق بين القمر واألرض؟ ز- ماذا يوجد على سطح القمر؟   

قرأت في                 كتاب
  إن أو من خطا بقدميه على سطح القمر هما رائدا 

الفضاء األمريكيان )نيل أرمسترونج( و )إدون آلدرن( 

و قد تم ذلك فى يوليو عام 

ما العنوان األفضل لهذا الدرس؟

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 إذا أردت أن تسافر إلى القمر فم 

 أن تصطحبه معك؟ ولماذا؟

 الثالث

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

من أبدع ما قيل                                          
الكتابة للطفل



 الرابع

ر و ن  
 الن� بع� الأ الرئي�سة من 

ع واألخالق الطيبة.  •   الس فى المودة والق     

 احترام األصدقاء و اختيارهم.

أل وناق�  

أ- ا معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى من الك

.                       وال ت ذا    فال ت  وال ت يد الل 

                                     .   و غ ال  وال 

ى الع الآ ك فى م  ز وم

ى.                     ا ي على الم    ب ش

   ف ي الق ح

ر.                    هداه بنور اليسر فى ظلمة الع

إلقاء جهري لق الن   جـ- 

امتة، وناق ما يلى:   الن� قراءة �
جـ - مم حذر الشاعر فى أبياته؟ ولماذا؟ أ- كيف تختار أصدقاءك؟   

ب- ممن نأخذ النصيحة؟ وما قيمت  

ما الفكرة األساسية التى تحدث 

عنها النص؟

. . . . . . . . . .

قرأت في                 كتاب
 الشاعر محمود سامى البارودى، لقب برب الس 

ن  م، ع ى سنة  م وت والقلم، وقد و سنة 

وقاف، ووزيرا  ا للشرقية، ثم مديرا ل فى حياته م

كيف يمكنك أن تحيا حياة 

. . . . . . . . . .

مواطن اجلمال:
- )فال تكن(: نهى، غرضه النصح والتوجيه.

- )فاقة - المثرى(، )فقير -  غنى(: تضاد، يوضح المعنى و

: أسلوب مؤكد )بإن(. ى فى الذل شر - )إن الغ

ل الدرا�سى الثانى 50

الَوْحَدُة الثالثة

3
من اإلنسان السعيد؟  •

ــِدِه بعب ا  ــراً خي ــُه  اللَّ أراَد  مــا  إذا 

ا فــال َتُكــْن ــعيداً ــا َس ــْئَت َأْن َتحي إِذا ِش

َفَلُربَّمــا ــٍة  فاَق ذا  ــر  َتْحَتِق وال 

ــةاً ِحْكَم ــَب  الَقْل ــُأ  َيْم ــٍر  َفقي ــُربَّ  َف

ــى الِغَن ــِب  َطَل لِّ فــى  ــذُّ بال ــرِف  َتْعَت وال 

ــوِر الُيســِر فــى ظلمِة الُعســِر هــداُه بن

بالَقْسر اللِّيِن  َيَد  َتْدَفْع  وال  ا  َلدوداً

الُمْثِرى َعلى  ُيِبرُّ  ا  َشْهماً بِِه  َلِقيَت 

َيْبِرى وال  َيريُش  ال  َغِنىٍّ  َورُبَّ 

الَفْقر ِمَن  َشرٌّ  لِّ  الذُّ فى  الِغَنى  فإنَّ 

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ناق�ش

َن�ساِئح
محمود �سامى البارودى

ال�سرح:
د له هذه  ا بمجموعة من النَّصائح، لكنَّه قبل أن يعدِّ ينصُح الشاعُر اإلنساَن إذا أراد أن يحيا سعيداً

النصائَح ذكره بأن الّله تعالى ُهو الذى ُيخرُج اإلنساَن من ُظلمِة العُسر إلى ُنور اليسر. ينصُح الشاعُر 

ا؛ فقد يتحلَّى هذا الفقيُر بصفاٍت أفضل من الغنى، وينصُح  ا حتى لو كان فقيراً اإلنساَن بأال يحتقر أحداً

ا بأال يطلَب الغنى بإذالِل نفسه، فإن الفقَر مع العزَِّة أفضل من الغنى مع  الذل. الشاعر اإلنساَن أيضاً

*  رائد مدرسة اإلحياء فى الشعر العربى الحديث، انضم إلى الحركة العرابية وشارك فى ثورة الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى عام 
1881م، له ديوان كبير يتكون من مجلدين كبيرين، باإلضافة إلى قصيدته »كشف الغمة فى مدح سيد األمة«.

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز الكلمات ذات النغمة الواحدة فيما استمع إليه.
ُع النص بعد فهمه وحفظه. - يَُسمِّ

- يحدد الصفات التى يتميز بها الرجل الكريم .
- يلخص الدروس المستفادة من النص.

- يتعرف الفعل المبنى للمجهول.
- يتعرف ظن وأخواتها .

- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.
ا لخطى النسخ والرقعة. - يكتب نموذجاً

القضايا المتضمنة
• التسامح والتربية من أجل السالم.

• التربية من أجل المواطنة.

• حقوق اإلنسان.

ال�سف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



3
الوحدة

51

الّدر�ُس الرابع

ر و َناِق�ْس: َفكِّ  2
ي�ستعر�س الن�سَّ بع�س الأَفكاِر الرئي�سة من اأهمها:

• التَّواُضع واألخالق الطيبة. عادُة فى المودِة والَقَناعة.      •  السَّ

• احتراُم األصدقاء وحسُن اختيارهم.

ا�ساأل وناق�س:  3

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى من الَك�ّساِف:

•  وال َتْحَتِقْر ذا فاَقٍة. ا وال َتْدَفْع َيد اللِّيِن بالَقْسر.                      •  فال َتُكْن َلدوداً

•  َورُبَّ َغِنىٍّ ال َيريُش وال َيْبِرى.                                     

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

َ ا ُيِبرُّ َعلى الُمْثِرى.                     •  َلِقيَت بِِه َشْهماً

. •  َفُربَّ َفقيٍر َيْمُأ الَقْلَب ِحْكَمةاً

•  هداه بنور الُيسر فى ظلمة الُعْسر.                 

ا. جـ- اأِلق النَّ�سَّ  اإلقاء جهريًّ

اقراأْ الن�س قراءة �سامتة، وناِق�ْس ما يلى:  4
ر الشاعُر فى أبياته؟ ولماذا؟ جـ - ممَّ حذَّ أ- كيف تختاُر أصدقاءك؟   

ب- ممن نأخذ النصيَحة؟ وما قيمُتها؟  

ما الفكرُة األساسية التى تحدث 

عنها النص؟

. . . . . . . . . .

قرأت في                 كتاب
يِف  إنَّ الشاعر محمود سامى البارودى، لقب بربِّ السَّ

والقلم، وقد ولَِد سنة 1839م وُتوفِّى سنة 1904م، ُعيِّن 

ا  ا لأوقاف، ووزيراً ا للشرقية، ثم مديراً فى حياته ُمديراً

للحربية.

كيف يمكنك أن تحيا حياة 

سعيدة؟

. . . . . . . . . .

مواطن اجلمال:
- )فال تكن(: نهى، غرضه النصح والتوجيه.

ويه. - )فاقة - المثرى(، )فقير -  غنى(: تضاّد، يوضح المعنى ويقِّ

- )إن الِغَنى فى الذل شٌر(: أسلوب مؤكد )بإن(.

الف�سل الدرا�سى الثانى �رشكة �صحــــــارا للطباعة

 

من اإلنسان السعيد؟  

بعب ا  خي الل  أراد  ا  م إذا 

ا ف ت ا س ذا ش أ ت

ف فاق  ذا  ر  ت وال 

ح الق  ي  ف   

الغ ى ط  بال ف ف  وال ت

ى ظلمة الع  بن الي ف

بالق الل  ي  ت  وال  ا 

الم على  ي  ا  ش ب   

ي وال  ي  ال  غ   

الف م  ش  الذ  فى  ى  الغ  

  و ت

محمود �سامى البارودى

 الشاعر اإلنسان إذا أراد أن يحيا سعيدا بمجموعة من النصائح، لكنه قبل أن يعدد له هذه 

 ذكره بأن الله تعالى هو الذى ي اإلنسان من ظ العسر إلى نور اليسر. ينصح الشاعر 

 بأال يحتقر أحدا حتى لو كان فقيرا؛ فقد يتحلى هذا الفقير بصفات أفضل من الغنى، وينصح 

الشاعر اإلنسان أيضا بأال يطلب الغنى بإذالل نفسه، فإن الفقر مع العز أفضل من الغنى مع  الذل.

*  رائد مدرسة اإلحياء فى الشعر العربى الحديث، انضم إلى الحركة العرابية وشارك فى ثورة الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى عام 
م، له ديوان كبير يتكون من مجلدين كبيرين، باإلضافة إلى قصيدته »كشف الغمة فى مدح سيد األمة«.

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ قادرا على  فى نهاية هذا الدر�س يتوقع 
- يميز الكلمات ذات النغمة الواحدة فيما استمع إليه.

- ي النص بعد فهمه وحفظه.
- يحدد الصفات التى يتميز بها الرجل الكريم .

- يلخص الدروس المستفادة من النص.
- يتعرف الفعل المبنى للمجهول.

- يتعرف ظن وأخواتها .
- يكتب ما يملى عليه بسرعة وبدقة.

- يكتب نموذجا لخطى النسخ والرقعة.

 

• التسامح والتربية من أجل السالم.

• التربية من أجل المواطنة.

• حقوق اإلنسان.

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



 الرابع
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مع زمالئك عن بعض األحاديث أو الحكم التى تأمرنا بحسن المعاملة مع الناس.  

     ماذا يحدث 
أ- صار اإلنسان عدوا لآلخرين؟  

ب- بدأ اإلنسان بالتصافح واللين؟  

جـ- س اإلنسان من الفقراء والمساكين؟  

من أبدع ما قيل                                            
ى ال�

ا م رات ك م وك   م الض بالد ج

 ، باخل امل  عىل  تعود  التى  اخلد  ل  وذ   ، ع  

ف   ، الط والش امل واملدار و  ب  ذ   

ذ، ف األم ت إ ثان ل ىف ص  ع ل  ض ي

ا تبىن م ى اد ج ىن م ا ت . اد ج  وم
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اقراأ ولحظ:
1- اقراأ الجمَل التالية ولحظ التَّكرار )التوكيد اللفظى(.

أ - أخلْص أخلْص العمَل فإن الناقَد بصيٌر. 

ا.   ب - الحقُّ الحقُّ منتصٌر دائماً

جـ - االتِّحاُد قوٌة االتحاُد قوٌة.   

د- ينُصُر اللُه المظلوَم ينُصر اللُه المظلوَم.

2- �سع ما بين القو�سين فى جمل من عندك بحيث تكون توكيًدا لفظًيا.

)اإليمان - العلم - تتحقق - لم - يسهم - قل الحق(.

3- اقراأ الجمَل التالية ولحظ التوكيد المعنوى للمثنى )كال - كلتا(.

ب- دعا الرسوالِن كالهما برفٍق ولين. أ- نحن نؤمن بالنبيين عيسى وموسى كليهما.   

د- اتبع الناُس الرسالتيِن كلتيهما. جـ- بعث اللُه الرسولين كليهما إلى الناِس.   

و- الرسالتاِن كلتاهما مفيدتان للبشر. هـ- قرأت الِقصتيِن كلتيهما.     

 التوكيد اللفظى والمعنوىلغويات وتراكيب

تعلمنا أن

يكون بتكرار االسِم أو الفعل أو الجملة.  التوكيد اللفظى:  

كال للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. وأنفس، وأعين، وجميع، وكل، لتوكيد الجمع. التوكيد المعنوى: 

- يلحق بكال وكلتا وأنفس وأعين وجميع وكل ضمير يعود على المؤكد.   
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التعبير:  6
مع زمالئك عن بعض األحاديث أو الحكم التى تأمرنا بحسن المعاملة مع الناس. تحدث 

7     ماذا يحدث اإذا:
ا لآلخرين؟ أ- صار اإلنسان عدوًّ  

ب- بدأ اإلنسان بالتصافح واللين؟  

جـ- َسِخَر اإلنساُن من الفقراِء والمساكين؟  

من أبدع ما قيل                                            
: ريبىُّ الَوْعى ال�سَّ

ٍف وُكلِّ  ا ِمْن راِتِب ُكلِّ ُمَوظَّ ْوَلِة ُجزءاً اِئِب بالدَّ َتْسَتْقطُع َمْصَلحُة الضَّ

 ، باخَلرْيِ امُلْجَتَمِع  َعىل  تعوُد  الَّتى  اخلْدماِت  لَِتوفرِي  وَذلَِك  َعَمٍل،  صاِحِب 

َفَمْن  واِرِع،  ُرِق والشَّ الطُّ َورَْصُف  امُلْسَتْشَفياِت واملدارِِس  بِناُء  َذلَِك  ِمْن 

َيْدَفْع َضاِئَب َيْدَفع لِيْأُخذ، َفُكلُّ األْمواِل ُتَردُّ إَِلْيِه ثانَِيةاً َلِكْن ىف ُصورِة 

ا تبىن َمْدرََسة. ى اْدَفْع ُجنيهاً ا َتْبىن ُمْسَتْشفاً ِخْدماٍت وَمصالَِح. اْدَفْع ُجَنيهاً

�رشكة �صحــــــارا للطباعة

 الرابع

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 

أ و
حظ التكرار )التوكيد اللفظى(. أ الجمل التالية و - اقر

أ - أخلص  العمل فإن الناقد بصير 

ب - الحق  منتصر دائم  

جـ - االت قوة  قوة   

ر الله المظلوم د- ينص الله المظلوم 

ع ما بين القو�سين فى جمل من عندك بحيث تكون توكيدا لفظي � -

)اإليمان - العلم - تتحقق - لم - يسهم - قل الحق(.

حظ التوكيد المعنوى للمثنى )كال - كلتا(. أ الجمل التالية و - اقر

ب- دعا الرسوالن  برفق ولين. أ- نحن نؤمن بالنبيين عيسى وموسى    

د- اتبع الناس الرسالتين  جـ- بعث الله الرسولين  إلى الناس   

و- الرسالتان  مفيدتان للبشر. هـ- قرأت الق      

 التوكيد اللفظى والمعنوىلغويات وتراكيب

تعلمنا أن

يكون بتكرار االسم أو الفعل أو الجملة.  التوكيد اللفظى:  

، لتوكيد الجمع. ، و ، و ، و التوكيد المعنوى:  للمثنى المذكر، و للمثنى المؤنث. و

- يلحق بكال وكلتا وأنفس وأعين وجميع وكل ضمير يعود على المؤكد.   
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الدر�س الأول : توا�سع �سيدنا عمر

الجملة 
الكلمة

معناها 
ال�سفحة

ال  وهو راعيها
ى عمر بين الرعية ُعط

رأ
ال

ُعط
خاليا من الزينة

9

ى.
سر

ك
ب 

ح
صا

ع 
را

ع
را

َش
ُدِه

9

ى.
َّر فوَق الث

ى
َّر الث

ى
ب المند

الترا
9

شتمالاً بُبرَدة.
م

ال
شتم

م
ا حفاً

ملت
9

كبُِرُه.
كان ُي

ى عينيه ما 
فهاَن ف

كِبُرُه
ُي

يعظمه و يقدره
9

الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثانى : من اأعمال البر
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة
ى.

الم
كل س

ى
الم

س
سم

ج
ى ال

صغير ف
ىء ال

ش
صد بها ال

صبع - يق
إل

عقلة ا
13

تعين الرجل.
تعين

ساعد
ت

13

ى.
ألذ

ط ا
تمي

ط
تمي

تبعد
13

ف
شا

ك
ال

ى
دة األول

وح
ال
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ى
دة األول

وح
ال

الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ب الكروى
الدر�س الثالث : مخاطر التع�

 
معناها 

حون 
ش

جو الم
ال

ت التوتر.
 هرمونا

كر.
س

ب وال
ض القل

ى أمرا
 ف

خ 
تاري

ض
ضهم من بع

ورثه بع

ضرورة 

ضية العالية.
ح الريا

 الرو

     الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
الدر�س الرابع : ملعب كرة القدم 
 

معناها 
سام.

ألج
 بلعبها ا

كرة 

. 
وقفوا لها 

ألقدام.
 منهم ا

حة .
ى سا

 وراءها ف

 معترك.
ق( وهو ما بين الركبة والقدم

مفرد )سا

 ومقدام.
العبين ف

تدور بين ال
جم 

ح
م

جم و
ح

العبين فم
تدورين ال

الم.
ألح

 ا
ى 

تقو
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الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الأول : توا�ع �سيدنا عمر

الجملة 
معناها 

  وهو راعيها
ى عمر بين الرعية 

رأ
خاليا من الزينة

ى.
سر

ك
ب 

ح
صا

ع 
را

 
ى

ب المند
الترا

 

كان 
ى عينيه ما 

 ف
يعظمه و يقدره

الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثانى : من أعمال البر
 

معناها 
كل 

سم
ج

ى ال
صغير ف

ىء ال
ش

صد بها ال
صبع - يق

إل
عقلة ا

 الرجل.

ى.
ألذ

 ا

ى
دة األول

وح
ال

ف
شا

ك
ال

ى
دة األول

وح
ال

الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثالث : مخاطر التع�سب الكروى
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة
حون .

ش
جو الم

ال
حون

ش
الم

المملوء
17

ت التوتر.
ت هرمونا

إفرازا
ت

إفرازا
ج

خرا
إ

17

كر.
س

ب وال
ض القل

ى أمرا
ى ف

خ وراث
تاري

ى
وراث

ض
ضهم من بع

ورثه بع
17

حة.
ضرورة مل

حة
مل

ستمرة
م

17

ضية العالية.
ح الريا

خ الرو
تترس

خ
تترس

ت
تثب

17

     الوحدة الأولى
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
الدر�س الرابع : ملعب كرة القدم 
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة
سام.

ألج
ض بلعبها ا

كرة ترا
ض

ترا
ى

تقو
20

شمرين .
وقفوا لها مت

شمرين
مت

ستعدين
م

20

ألقدام.
تعاورتها منهم ا

تعاورتها
تبادلتها

20

حة .
ى سا

ضون وراءها ف
ك

يترا
ضون

ك
يترا

جرون
ي

20

سوق معترك.
لل

سوق
ق( وهو ما بين الركبة والقدم

مفرد )سا
20

جم ومقدام.
ح

العبين فم
تدور بين ال

جم 
ح

م
ممتنع

20

جم ومقدام.
ح

العبين فم
تدورين ال

مقدام
مقبل

20

الم.
ألح

ضلها ا
ى بف

تقو
ضل

بف
بواسطة

20
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الدر�س الأول : نور والجغرافيا
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة
كلة.

ش
ى من م

تعان
ى

تعان
تتألم

26

ساعدة
نمّد لها يد الم

نمّد
نقدم

26

ستقبلها.
ضيع م

ي
ستقبلها

ضيع م
ي

ضيع أملها
ي

26

ك.
حدود أمام

آلن رسم هذه ال
أستطيع ا

حدود
ال

حد«
شيئين مفردها »

صل بين ال
الفا

26

  الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثانى : من ق�س�س القراآن الكريم
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة
صيرهم

وتركهم لم
صيرهم

م
نهاية وعاقبة

31

ت
حو

ى بطن ال
ستغفر ربه وهو ف

خذ ي
أ

ستغفر ربه
ي

ب عفوه
يطل

31

ك
حان

ت سب
ال أن

ال إله إ
ك

حان
سب

ك
ك ونعظم

ننزه
31

ت وهو مليم
حو

فالتقمه ال
مليم

ض
ب غير را

ض
غا

31

ى يوم يبعثون
ى بطنه إل

ث ف
لب

ث
لب

ث وأقام
ك

م
31

ى يوم يبعثون
ى بطنه إل

ث ف
لب

يبعثون
ب يوم القيامة

سا
ح

خرجون لل
ي

31
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  الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثانى : التعاون
ت قرية 

كان

ى مغمورة
بالغن

ى مغمورة
الغن

كونة
س

خير م
بال

ب النبع
ض

فن
ب النبع

ض
ن

صدره من الماء
ف م

ج

 الدمع.

كان
إلم

ى ا
ف

كان
إلم

ى ا
ف

جهد والطاقة
ى ال

ف

ى 
ى زرعنا عل

نرو
كن منا

قدرة وتم

كد
حقولهم بال

 
كد

ت، بال
أينع

ب
كد التع

ت ثماره، وال
ت واستو

طاب
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الل فوق ال

ش
 ال

            الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الرابع : كن بل�سم

 
معناها 

صار دهرك أرقما.
  إن 

كن 
ى

شاف
الدواء ال

صار دهرك 
سما  إن 

كن بل
شدائد(

ت  )تفاءل مع ال
حيا

ث ال
خب
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صار غيرك علقما .
حاقدا - عدو

صود: )
ىء مر والمق

ضل وكل ش
حن
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زهرة 
حتها الذكية

ت رائ
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انت

البلبل 
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شاد
جميل )ال

ت 
صو

ى ب
المغن

ى؟
ى إن هم

 يبغ
جزاء 

ى ال
أ

كثير
المطر ال

دة الثانية
وح

ال
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الدر�س الأول : نور والجغرافيا
 

معناها 
كلة.

ش
 من م

ساعدة
 لها يد الم

ستقبلها
ضيع م

ي
ستقبلها

ضيع م
ي

ضيع أملها
ي

ك.
 أمام

آلن رسم هذه 
أستطيع ا

حد«
شيئين مفردها »

صل بين ال
الفا

  الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 القرآن الكريم
الدر�س الثانى : من ق�

 
معناها 

وتركهم 
نهاية وعاقبة

ت
حو

ى بطن ال
ستغفر ربه وهو ف

خذ ي
أ

ستغفر ربه
ي

ب عفوه
يطل

ت 
ال أن

ال إله إ
ك

ك ونعظم
ننزه

ت وهو 
حو

فالتقمه ال
ض

ب غير را
ض

غا

ى يوم يبعثون
ى بطنه إل

 ف
ث وأقام

ك
م

ى يوم 
ى بطنه إل

ث ف
لب

ب يوم القيامة
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ح
خرجون لل

ي

ف
شا
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ال
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دة األول
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  الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثانى : التعاون
ت قرية معمورة.

كان
معمورة

كونة
س

م
33

ى مغمورة.
وبالغن

ى مغمورة
الغن

كونة
س

خير م
بال

33

ب النبع.
ض

فن
ب النبع

ض
ن

صدره من الماء
ف م

ج
33

سال الدمع.
سال

ق
تدف

33

كان
إلم

ى ا
ف

كان
إلم

ى ا
ف

جهد والطاقة
ى ال

ف
33

ى قدر.
ى زرعنا عل

نرو
قدر

كن منا
قدرة وتم

33

.ِّ كد
حقولهم بال

ت 
أينع

كد
ت، بال

أينع
ب

كد التع
ت ثماره، وال

ت واستو
طاب

33

سّد.  
الل فوق ال
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غّرد ال

غّرد
ى

َّ غن
33

            الوحدة الثانية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الرابع : كن بل�سًما

الجملة 
الكلمة

معناها 
ال�سفحة

صار دهرك أرقما.
اًا  إن  سم

كن بل
اًا سم

بل
ى

شاف
الدواء ال

36

صار دهرك أرقما.
اًا  إن  سم

كن بل
أرقما

شدائد(
ت  )تفاءل مع ال

حيا
ث ال

خب
أ

36

صار غيرك علقما .
علقما

ًّا( اًا - عدو حاقد
صود: )

ىء مر والمق
ضل وكل ش

حن
العلقم : ال

36

حة.
زهرة فوا

حة
فوا

حتها الذكية
ت رائ

شر
انت

36

البلبل المترنما.
المترنما

ى(
شاد

جميل )ال
ت 

صو
ى ب

المغن
36

ى؟
ى إن هم

ث يبغ
جزاء الغي

ى ال
أ

ث
الغي

كثير
المطر ال

36

ف
شا

ك
ال

دة الثانية
وح
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ى؟
ى إن هم

ث يبغ
جزاء الغي

ى ال
أ

ى
هم

سال
36

اًا. ِّر اًا ني صر
خ ق

كو
يغدو ال

يغدو
كر

ح - يب
صب

ي
36

جاهل.
حبة من 

ب م
ال تطل

 
جاهل

ق
خل
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ق - سي

حم
أ

36

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

رحالت تاريخية
الدر�س الأول :  

الجملة 
الكلمة

معناها 
ال�سفحة

شر.
جال الترجمة والن

م
الترجمة

ح
ضي

البيان والتو
42

آلثار .
ف ل

ح
ألول مت

ى نواة 
سن إل

ألل
حول ِفناَء مدرسِة ا

نواة
س

جوهر وأسا
42

ص باريز.
خي

ى تل
إلبريز ف

ص ا
خلي

ت
باريز

س
باري

42

جدارة.
ق عن 

ح
است

جدارة
ق

حقا
است

42

ث.
حدي

صر ال
ى الع

خ رفاعة رائد التنوير ف
شي

ال
رائد التنوير

ى
حديثة والتقدم العلم

رائد الثقافة ال
42

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الثانى: حق الآخر 

الجملة 
الكلمة

معناها 
ال�سفحة

خر قوم من قوم
س

ال ي
خر

س
ي

حتقر
يهزأ - ي

45

كم
س

ال تلمزوا أنف
تلمزوا

تعيبوا
45

ب
أللقا

ال تنابزوا با
ال تنابزوا

كرهه
ب ي

ضا بلق
كم بع

ض
ال يدعو بع

45

إليمان
سوق  بعد ا

السم الف
س ا

بئ
سوق

الف
ج عن طاعة الله

خرو
ال

45

دة الثالثة
وح

58ال

ى
دة األول

وح
ال

دة الثالثة
وح

ال

كثيرا من 
جتنبوا 

ا
جمعها: الظنون

ك و 
ش

ال

ضا
كم بع

ض
 بع

ال 
كان فيه

كرهه و إن 
ىء ي

ش
ال يذكره ب

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثالث : القمر
 

معناها 
ال.

 القمر لي
ضوءه

شر 
ئ وينت

ضي
ي

كبير.
ى 

ض
ص ف

ى مثل قر
ض الليال

ى بع
 ف

خر.
 آ

ى 
ض من أ

ألر
ى ا

ب إل
أقر

 العميقة.
ف 

ال
ح القمر آ

فوق سط
جوة

سع بين شيئين. المفرد: ف
المت

ت والمناظير.
كوبا

س
الل التل

خ
ستطيع أن نراقبه من 

ن

الل 
خ

ستطيع أن نراقبه من 
ن

جوم.
ب والن

ك
كوا

ستعمل لرصد ال
ألشياء البعيدة ،وي

ب ا
منظار يقر

           الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الرابع : ن�

 
معناها 

سر.
ا وال تدفع يد اللين بالق

كن 
ال ت

صومة
خ

شديد ال

كن لدودا وال تدفع يد اللين ب
ال ت

حتقر ذا 
ال ت

جة
حا

الفقر وال

ى.
 وال يبر

ال 
ى 

ب غن
  ر

ضر وال ينفع
ال ي

ش وال 
ال يري

ى 
ب غن

  ر
ال ينفع
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جزاء الغي
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أ

صرا ني
خ ق

كو
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كر
ح - يب

صب
ي

حبة من 
ب م

ال تطل
 

ق
خل

ئ ال
ق - سي

حم
أ

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

رحالت تاريخية
الدر�س الأول :  

 
معناها 

شر.
 والن

جال 
م

ح
ضي

البيان والتو

آلثار .
ف ل

ح
ألول مت

 
ى 

سن إل
ألل

 مدرسة ا
حول ف

س
جوهر وأسا

ص باريز
خي

ى تل
إلبريز ف

ص ا
خلي

ت

ق عن 
ح

است

ث.
حدي

صر ال
ى الع

خ رفاعة رائد التنوير ف
شي

ال
رائد التنوير

ى
حديثة والتقدم العلم

رائد الثقافة ال

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الثانى: حق الآخر 

 
 

 قوم من قوم
ال 

حتقر
يهزأ - ي

كم
س

 أنف
ال 

ب
أللقا

ال تنابزوا با
ال تنابزوا

كرهه
ب ي

ضا بلق
كم بع

ض
ال يدعو بع

إليمان
  بعد ا

السم 
س ا

بئ
ج عن طاعة الله

خرو
ال

دة الثالثة
وح

ال

ف
شا

ك
ال

ى
دة األول

وح
ال

ف
شا

ك
ال

دة الثالثة
وح

ال

كثيرااً من الظن
جتنبوا 

ا
الظن

جمعها: الظنون
ك و 

ش
ال

45
ضااً

كم بع
ض

ب بع
ال يغت

ب
يغت

كان فيه
كرهه و إن 

ىء ي
ش

ال يذكره ب
45

            الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الدر�س الثالث : القمر
الجملة 

الكلمة
معناها 

ال�سفحة

اً ال.
شع القمر لي

ُي
ِشع

ُي
ضوءه

شر 
ئ وينت

ضي
ي

48

كبير.
 ٍّ ى

ض
ٍص ف

ى مثل قر
ض الليال

ى بع
يبدو ف

يبدو
يظهر

48

خر.
جرم آ

ى 
ض من أ

ألر
ى ا

ب إل
أقر

جرم
ب

كوك
48

ت العميقة.
جوا

ف الف
ال

ح القمر آ
فوق سط

ت
جوا

الف
جوة

سع بين شيئين. المفرد: ف
المت

48

ت والمناظير.
كوبا

س
الل التل

خ
ستطيع أن نراقبه من 

ن
نراقبه

الحظه
ن

48

ت
كوبا

س
الل التل

خ
ستطيع أن نراقبه من 

ن
ت

كوبا
س

التل
جوم.

ب والن
ك

كوا
ستعمل لرصد ال

ألشياء البعيدة ،وي
ب ا

منظار يقر
48

           الوحدة الثالثة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدر�س الرابع : ن�سائح

الجملة 
الكلمة

معناها 
ال�سفحة

سر.
اًا وال تدفع يد اللين بالق كن لدود

ال ت
اًا لدود

صومة
خ

شديد ال
51

سر.
اًا وال تدفع يد اللين بالق كن لدود

ال ت
سر

الق
القهر

51

حتقر ذا فاقة.
ال ت

فاقة
جة

حا
الفقر وال

51

ى.
ش وال يبر

ال يري
ى 

ب غن
  ر

ش
يري

ضر وال ينفع
ال ي

51

ى.
ش وال يبر

ال يري
ى 

ب غن
  ر

ى
يبر

ال ينفع
51
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الأن�شطة و التدريبات



اسلوب الشرط

 و�س 

دنا عمـــر ع س

عب كرة القد فى م

من أعمال 

 

درو�س الوحدة:

 التعصب الك



اسلوب الشرط

ِقيٌم و�ُسلوِكّياٌت 

َتواُضع َسيِّدنا عمـــر

فى َمْلعب كرة القَدم

من أعماِل البـــــــرِّ

الَوْحَدُة الأولى

1
درو�س الوحدة:

1

2

3

4

مخاطُر التعصب الُكروى



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

الن�شاط الثالث :
أ ثم  جـ-  اقر

ا أق الع ب   ن ق الع هان   ل

ا عن م اك ر خ ا راية الشورى وح         

ى الف ي قى الب ب   الخ ور ال ت   الجماع

ا مناسبا لألبيات السابقة. - ض ع   

- اشرح األ بأسلوبك.   

- ماذا تلمس من جمال فى قول الشاعر : »أم لما أقمت العدل   

ين :  حيحة مما بين القو� ع خطا تحت الإجابة ال� ب- �  

ا راية الشورى أسلوب:   ) نهى - أمر - نداء (. - يا ر   

- »جزاك ربك خيرا« أسلوب غرضه:  ) االستنكار - الدعاء - التعجب (.   

- بين كلمتى »الجماعة والفرد«   )تضاد - ترادف - توكيد (.   

جـ- هات من الن�ص الأبيات التى تدل على المعانى الآتية:  
- تعجب رسول كسرى من هيئة سيدنا عمر.   

- مقارنة رسول كسرى بين حياة الملوك وحياة سيدنا عمر)رضى هللا عنه(.   

هـ-  ماذا تفهم من قول ال�شاعر؟

- ببردة كاد طول العهد ي    

  - أم لما أقمت العدل بينهم . 

ُل الّدر�ُس الأوَّ 1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى2 اللغة العربية

 )تذكراأن(
اس  . •   رسول كسرى  تعجب من نوم سيدنا عمر فوق الثرى دون ُحرَّ

• ملوك الفرس يحيطون أنفسهم بالحراس.

• العدل يورث االطمئنان وراحة البال .

• بالشورى تسعد األمة وتحقق أهدافها .

• سيدنا عمر نشر مبدأ الشورى و العدل فى المجتمع.

توا�سع �سيدنا عمر

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية على اأدوات ال�شرط

1- اأكمل الجمَل التاليَة باأدوات ال�شرط التى بين القو�شين، ثم اأعرب  فعل ال�شرط :

) إْن - َمْن - متى - أينما - مهما - ما(

أ- ....................  ُينصْت بالقلِب يتعلَّْم أفضَل.

ب- ............ ُتْخلْص للمعلِم َيمنْحك كثيًرا من وقته.

جـ- .......... تذاكْر َتْنجْح .

د- .......... تكونوا ُيدرككم الموُت .

هـ- .......... َتسَع فى الخير ُيحبْبك الناُس.

و- .......... ُيعاِمل الناس ُمعاملًة طيبًة يحبه الله.

 

الن�شاط الثانى :�شع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة ) ✘( اأمام العبارة غير ال�شحيحة:
)  ( ة فى الحكِم.     ورى من المبادئ المهمَّ أ- الشُّ  

)  ( ب- »جَزاك ربُّك خيًرا« أسلوب تعجب.      

)  (     . جـ- االختالُف فى الرأى ُيْفِسُد الودَّ  

ِقيٌم و�ُسلوِكّياٌت



ُل الّدر�ُس الأوَّ
1

الوحدة

3 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الن�شاط الثالث :
جـ-  اقراأ ثم اأجب:

َفِنْمــَت َنْوَم َقريِر الَعْيــِن هانِيها! ا أَقْمـــَت الَعْدَل َبْيَنُهُم   َأِمْنَت َلمَّ  

َجَزاك َربَُّك َخــــْيًرا عْن ُمحبِّيها ورى وَحارَسها        ياراِفًعا رايَةَ الشُّ  

َرْغَم الِخالِف وَرْأى الَفْرِد ُيْشقيها رأُى الجماَعِةال َتْشقى الِبالُد بِِه    

1- َضْع ُعَنواًنا مناسًبا لألبيات السابقة. اأ-   

....................................................................................................................................

2- اشرح األبياَت بأسلوبك.   

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3- ماذا تلمس من جماِل فى قول الشاعر : »أِمْنَت لما أقمَت العدَل«.؟   

....................................................................................................................................

ا تحت الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين :  ب- �شع خطًّ  

1- يا رافًعا راية الشورى أسلوب: ..................  ) نهى - أمر - نداء (.   

2- »جزاك ربك خيًرا« أسلوب غرضه: .................. ) االستنكار - الدعاء - التعجب (.   

3- بين كلمتى »الجماعة والفرد« ..................  )تضاد - ترادف - توكيد (.   

جـ- هات من الن�ص الأبيات التى تدل على المعانى الآتية:  
1- تعجب رسوُل كسرى من هيئة سيدنا عمر.   

....................................................................................................................................

2- مقارنة رسول كسرى بين حياة الملوك وحياة سيدنا عمر)رضى هللا عنه(.   

....................................................................................................................................

هـ-  ماذا تفهم من قول ال�شاعر؟

1- ببردة كاد طول العهد ُيبليها.    

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2 - أِمْنَت لما أقمَت العدَل بينهم .   

....................................................................................................................................

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 )تذكر
اس  .    رسول كسرى  تعجب من نوم سيدنا عمر فوق الثرى دون ح

 ملوك الفرس يحيطون أنفسهم بالحراس.

 العدل يورث االطمئنان وراحة البال .

 بالشورى تسعد األمة وتحقق أهدافها .

 سيدنا عمر نشر مبدأ الشورى و العدل فى المجتمع.

ع �سيدنا عمر

أدوات ال�شرط الن�شاط الأول : تدريبات لغوية على 

أعرب  فعل ال�شرط : ين، ثم  أدوات ال�شرط التى بين القو� أكمل الجمل التالية ب  -

) إن - م - متى - أينما - مهما - ما(

أ- ....................  ي بالقلب يتعل أفضل

ك كثيرا من وقته. ب- ............ ت للمعلم ي

جـ- .......... تذاكر ت .

د- .......... تكونوا يدرككم الموت .

ك الناس هـ- .......... ت فى الخير ي

ل الناس م طيبة يحبه الله. و- .......... ي

 

أمام العبارة غير ال�  ) حيحة وعالمة )  أمام العبارة ال�  ) ع عالمة ) الن�شاط الثانى :
أ- الشورى من المبادئ المهمة فى الحكم       

ب- »جزاك ربك خيرا« أسلوب تعجب.       

جـ- االختالف فى الرأى ي الود       

 و�س

�رشكة �صحــــــارا للطباعة



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثانى

عالمة إعرابه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . المجتهد در

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الناس المتواضع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .انتصر المصريون فى حرب أكتوبر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الشمس بيوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولة المتفوقين.

  )تذكر 
- من أعمال البر التي يحثنا عليها رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:

أ - العدل بين الناس.

ب – مساعدة المحتاج .

جـ - الكلمة الطيبة .

د – السعي إلى الصالة.

هـ - رفع األذى عن الطريق .

أعمال البر  من 

الن�شاط الثانى: تدريبات لغوية
تخرج الفاعل من العبارات الآتية، وبين عالمة  -  ا�

الن�شاط الأول :
هـ-  أكمل مكان النقط بما يناسبه :  - من الص القولية فى الحديث ............. و .............

 - من الص البدنية فى الحديث ............... و ...................

 - أنواع الصدقات التى عرضها الحديث الش هى: .........و..........و...........و...........

 - من صور الكلمة الطيبة ............و...............

 - إماطة األذى عن الط تشمل .......... و............

ع فيه الشمس و- ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم : كل ي ت

ُل الّدر�ُس الأوَّ 1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى4 اللغة العربية

3- رأُى الجماعِة ال َتشقى البالد  به.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط الرابع :

  تخير المعنى ال�شحيح من بين القو�شين فيما يلى:
..................) أفزع - أعجب - أراح (. َراَع:  أ-    

..................  ) خاليًا من الزينة - ال بيت له - ال مال له (. ُعطاًل:  ب-   

..................   ) الكثرة - كبر السن - العظمة (. الَجاللة :  جـ-   

د-  َقريَر العين :..................) ُمستقَر العين - َمسروًرا - دامع العين (.  

) متواضًعا - زاهًدا - آمًنا (.  الذى راع صاحب كسرى أن سيدنا عمر كان :..................  هـ-   

هانت عظمُة ملوِك الفرس فى نظِر صاحِب كسرى؛ ألنهم: ..................   و-   

) مستكبرون -  خائفون - مترفون (.    

 الن�شاط اخلام�ص :ابحث وفكر:

ابحث فى المكتِبة عن ديوان حافِظ إبراهيم، وَتخيَّر أبياًتا أخرى من قصيدته       

عن عمر بن الخطاب، ثم اكتبها فى صحيفة الحائط المدرسية.   

الن�شاط ال�شاد�ص :           عن عدل سيدنا عمر بن الخطاب، مستعيًنا بمكتبة المدرسة.
................................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

اكتب 

د- اكتب بخطِّ النَّ�شخ مرة، وبخطِّ الرقعة مرًة اأخرى:

رغم الخالف ورأى الفرد يشقيها« »رأى الجماعة ال تشقى البالد به 

...............................................................................................................................  

................................................................................................................................  



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

5 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثانى

عالمة إعرابهالفاعلالجملة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .ُيذاكُر المجتهُد درَسه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .َيحترُم الناُس المتواضَع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .انتصر الِمصريون فى حرب أكتوبر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .أضاءْت الشمُس بيوَتنا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .ُتكرُِّم الدولُة المتفوقين.

  )تذكر اأن(
•- من أعمال البر التي يحثنا عليها رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:

•أ - العدل بين الناس.

•ب – مساعدة المحتاج .

•جـ - الكلمة الطيبة .

•د – السعي إلى الصالة.

•هـ - رفع األذى عن الطريق .

 من اأعمال البر

الن�شاط الثانى: تدريبات لغوية
1-  ا�شتخرج الفاعل من العبارات الآتية، وبين عالمة اإعرابه:

الن�شاط الأول :
دقاِت القوليِة فى الحديث ............. و ............. هـ-  أكمل مكان النقط بما يناسبه : 1 - من الصَّ

دقاِت البدنية فى الحديث ............... و ................... 2 - من الصَّ

ريُف هى: .........و..........و...........و........... 3 - أنواُع الصدقاِت التى َعرضها الحديُث الشَّ

4 - من صوِر الكلمِة الطيبِة ............و...............

ريِق تشمُل .......... و............ 5 - إماطُة األَذى عن الطَّ

و- ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم : كل َيوٍم َتطَلع فيه الشمُس..........؟

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

- رأى الجماعة ال تشقى البالد  به.  

الن�شاط الرابع :

ين فيما يلى: حيح من بين القو�   تخير المعنى ال�
..................) أفزع - أعجب - أراح (. أ-     

..................  ) خاليا من الزينة - ال بيت له - ال مال له (.    

..................   ) الكثرة - كبر السن - العظمة (. اللة :    

ا - دامع العين (.    ق العين :..................) م العين - م

) متواضعا - زاهدا - آمنا (.  الذى راع صاحب كسرى أن سيدنا عمر كان :..................    

هانت عظمة ملوك الفرس فى نظر صاحب كسرى؛ ألنهم: ..................     

) مستكبرون -  خائفون - مترفون (.    

 الن�شاط اخلام� :ابحث وفكر:

ر أبياتا أخرى من قصيدته     ابحث فى المكتبة عن ديوان حافظ إبراهيم، وت   

عن عمر بن الخطاب، ثم اكتبها فى صحيفة الحائط المدرسية.   

الن�شاط ال� :           عن عدل سيدنا عمر بن الخطاب، مستعينا بمكتبة المدرسة.
 

 

 

خ مرة، وبخط الرقعة مرة  د- اكتب بخط الن

رغم الخالف ورأى الفرد يشقيها« »رأى الجماعة ال تشقى البالد به 

 

 



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثانى

تعن بمعلمك، واكتب بقية الحديث التالى: الن�شاط ال� 
قال �: »ال ي لم أن يهجر.......«.  

- هات من الحديث ما يتفق مع قوله -تعالى-:   

  الن�شاط االثامن :ابحث وفكر:

ا داال عليها - اجمع صورا تعبر عن البر واإلحسان، واكتب تحت كل منها عنو    

ع :اكتب من الحديث ما يدعو  الن�شاط التا�
- التعاون ومساعدة اآلخرين.  

- تأمين سالمة الناس، والمحافظة على البيئة .  

ا لغيره. م معرو ل خيرا وق -  ثواب م ع  

�سورة  فاطر - الآية: 

1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى6 اللغة العربية

الّدر�ُس الثانى

الن�شاط الثانى :
2- �شع فى المكان الخالى فاعاًل منا�شًبا:

ها فى ترتيب المنزل.  1- ُتشارك ...... أمَّ

2- َنالْت .............. حقوَقها.

3- َيسقى ................ الزرَع.   

4- ُيمارِس .......... التمريناِت الرياضيَة قبَل المباراة.

5- ُيْنِصُت ........... إلى معلمه فى أثناء شرح الدرس.

حيحة وعالمة ) ✘( اأمام العبارة غير ال�شحيحة: الن�شاط الثالث: �شع عالمة )✔( اأماَم العبارِة ال�شَّ
)  ( أ- للطريِق ُحقوٌق يجب أن تؤديها.         

)  ( لُح بين اثنين َيتَطلَّب تمييَز طرٍف على آخر.     ب- الصُّ  

) جـ- تجوز الصدقة للمسلم فقط.                   )   

)  ( ُمك فى وجه أخيك صدقٌة.       د- تبسُّ  

الن�شاط الرابع : اأكمل ما ياأتى 
ريُف اإلى:  ير�شدنا الحديُث ال�شَّ

ب- .....................................          أ- ........................................   

الن�شاط اخلام�ص : )ُتعين - الطيبُة - صدقُة(
هاِت معنى الكلمة الأولى - وم�شاّد الّثانية - وجمع الّثالثة فى جمل من اإن�شائك.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

هاِت من احلديِث ما َيدلُّ على املعانى التالية: الن�شاط ال�شاد�ص : 
الة. عى إلى الصَّ جـ - السَّ ب- مساعدة اآلخرين.   لح بيَن المتخاصمين.  أ- الصُّ  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

7 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثانى

الن�شاط ال�شابع: ا�شتعن بمعلمك، واكتب بقية الحديث التالى:
قال �: »ال َيِحلُّ لَمسلٍمٍ أن يهجر.......«.  

1- هات من الحديث ما يتفق مع قوله -تعالى-:   

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  الن�شاط االثامن :ابحث وفكر:

   1- اجمع صوًرا تعبِّر عن البّر واإلحسان، واكتب تحت كل منها عنواًنا داال عليها.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط التا�شع :اكتب من الحديث ما يدعو اإلى:
1- التََّعاون ومساعدة اآلخرين.  

....................................................................................................................................

2- تأمين سالمة الناس، والمحافظة على البيئة .  

....................................................................................................................................

م معروًفا لغيره. 3-  ثواب َمْن َعِمل خيًرا وَقدَّ  

....................................................................................................................................

�سورة  فاطر - الآية: 10

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

الن�شاط الثانى :
ع فى المكان الخالى فاعال منا� � -

- تشارك ...... أمها فى ترتيب المنزل. 

- ن .............. حقوق

- يسقى ................ الزرع   

- ي .......... التمرينات الرياضية قبل المباراة.

- ي ........... إلى معلمه فى أثناء شرح الدرس.

أمام العبارة غير ال�  ) حيحة وعالمة )  (  العبارة ال� ع عالمة ) الن�شاط ا �
أ- للطريق ح يجب أن تؤديها.          

ب تمييز طرف على آخر.      ب- الص بين اثنين ي  

جـ- تجوز الصدقة للمسلم فقط.                   )   

ك فى وجه أخيك صدقة        د- تبس  

أتى  أكمل ما ي الن�شاط  : 
 ير�شدنا الحديث ال�ش 

ب- .....................................          أ- ........................................   

عين - الطيبة - صدقة الن�شاط اخلام� : 
  معنى الكلمة الأولى - وم� الثانية - وجمع الثالثة فى جمل من 

الن�شاط ال� :  من احلديث ما ي على املعانى التالية:
جـ - السعى إلى الص ب- مساعدة اآلخرين.   أ- الصلح بين المتخاصمين.   



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

 )تذكر 
  كرة القدم  تحتل المرتبة األولى في اهتمامات محبي الرياضة..

 التوتر واالنفعال من عوامل زيادة هرمونات التوتر من الغدد الصماء.

 التعصب الكروي ينشر الفوضى والعنف في المجتمع.

 علينا االنتقال من مشاهدة الرياضة إلى ممارستها.

ب الكروى مخاطر التع�

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
إلى فعل مبنى للمجهول مغيرا ما يلزم فى ما يلى: أ- حول الفعل المبنى للمعلوم 

ب - أ باع - ي  -    

ح معناها إن�شائك تو� ابقة فى جمل من  ع الأفعال ال� ب - 

الفعل المبنى للمجهولالفعل المبنى للمعلوم
ب الدرس. خالد الدر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدير المتفو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصر الحدود مع فلسطين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اكتشف العلماء اآلثار المصرية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهندس البناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالعبون النشيد الوطنى.

1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى8 اللغة العربية

الّدر�ُس الثانى

دقِة الجاريِة وجزائها.      الن�شاط العا�شر :                                عن مفهوِم الصَّ
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط احلادى ع�شر:
أ- أكمل مايأتى : تعدل بين اثنين معناها ............... ويراد بها في الحديث .................. .

ب- كيف تكوُن إعانُة الرجِل فى دابته فى البيئاِت المختلفة؟

جـ  - َضع ُعنواًنا آخر للحديث.

الن�شاط الثانى ع�شر: اكتب ما يلى:

أ-  الحديَث مضبوًطا بخطٍّ واضٍح.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

من آداب الطريق ما يلى: ........... و ...........و ...........و ........... ب- 

اكتب  ُملخًصا للحديث. جـ- 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

د-  ما ُيملى عليك بخط واضح.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

قعة مرة اأخرى: �شِخ مرة، والرُّ الن�شاط الثالث ع�شر: اكتب بخطِّ النِّ
ُقْم إلى الصالِة متى سمعَت النداء.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

اكتب  



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

9 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

 )تذكر اأن(
•  كرة القدم  تحتل المرتبة األولى في اهتمامات محبي الرياضة..

• التوتر واالنفعال من عوامل زيادة هرمونات التوتر من الغدد الصماء.

• التعصب الكروي ينشر الفوضى والعنف في المجتمع.

• علينا االنتقال من مشاهدة الرياضة إلى ممارستها.

مخاطر التع�شب الكروى

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
اأ- حول الفعل المبنى للمعلوم اإلى فعل مبنى للمجهول مغيًرا ما يلزم فى ما يلى:

ُأِخَذ - ُيباع - ُيْشرَب - ُأرِْسَل    

�شع الأفعال ال�شابقة فى جمل من اإن�شائك تو�شح معناها. ب - 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الفعل المبنى للمجهولالفعل المبنى للمعلوم
ُكِتب الدرس.المثال:كتَب خالُد الدرَس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أكرَم المديُر المتفوَق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .َفتحْت مصر الحدوَد مع فلسطين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اكتشف العلماُء اآلثاَر المصريَة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ُيصمُم المهندُس البناَء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ُيْنِشُد الالعبون النشيَد الوطنى.

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

  الن�شاط العا�شر :                                عن مفهوم الص الجارية وجزائها.   

الن�شاط احلادى ع�شر
أ- أكمل مايأتى : تعدل بين اثنين معناها ............... ويراد بها في الحديث .................. .

ب- كيف تكون إعانة الرجل فى دابته فى البيئات المختلفة؟

ا آخر للحديث. جـ  - ضع ع

الن�شاط الثانى ع�شر: اكتب ما يلى:

  الحديث مضبوطا بخط واضح

من آداب الطريق ما يلى: ........... و ...........و ...........و ...........  

ا للحديث. اكتب  م  

  ما يملى عليك بخط واضح.

الن�شاط الثالث ع�شر: اكتب بخط الن مرة، والرقعة مرة 
  إلى الصالة متى سمعت النداء.

  



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

أجب عن المطلوب منك: جـ - من خالل قراءتك للمو�   

: )تحتل(.....................              )التوتر(: .................       )تترسخ( .............   

   : )يتفرغ( : ...................         )ممارسة(: ................  )تنشط(: ..................

   )المتعصبين(: ...............         )البطوالت(: ..............     )مخاطر(: ...............

رف مما ي أمام كل ت� أيك  الن�شاط اخلام� :اكتب معبرا عن ر

أ- ي معظم الناس عن أعمالهم لمشاهدة مباريات كرة القدم.            

ب- ممارسة الرياضة هى العالج األمثل للقضاء على التعصب.              

جـ  - م النادى يسمى رياضيا.         

ب ورودها فى الدر� ر الآتية ح� ب الف    الن�شاط ال�   :

 

    عالج التعصب الكروى .    التحذير من مخاطر التعصب.

ب صحي       أخطار الت

 أخطار التعصب اجتماعيا.  

    مكانة كرة القدم عالمي

1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى10 اللغة العربية

الّدر�ُس الثالث

الن�شاط الثانى  :  �شع عالمة ) ✔ ( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة ) ✘( اأمام العبارة 
غير ال�شحيحة:

)  ( عُت نادًيا معيًنا.     أ- أكوُن ممارًسا للرياضة إذا شجَّ  

)  ( ًعا للَِّعِب الجيِد النظيف.    ب- الُمَشجُع المثالىُّ يكوُن ُمشجِّ  

)  ( جـ- ال يتفُق مع األخالق الرياضيِة التعصُب الُمخلُّ بالرياضة.     

)  ( ُع َفريًقا آخر.      د- أخاصُم أخى؛ ألنه ُيشجِّ  

الن�شاط الثالث  :اقراأ ثم اأجب:
راساُت الطبيُة أن الَجوَّ المشحوَن بالحماسة واالهتمام »أثبتت الدِّ

واالنفعاِل والتَّوتِر الذى ُيصاِحُب المبارياِت َيزيد من إفراِز 

ماء إلى الدورة الدموية«. هرمونات التَّوتر من الغدِد الصَّ

اأ- �شع عنواًنا منا�شًبا للفقرة ال�شابقة.   ........................................................................  

ب- )المشحون - هرمونات - إفراز(                        

هات معنى الأولى، ومفرد الثانية، وجمع الثالثة  فى جمل من اإن�شائك.  

....................................................................................................................................

جـ- ا�شتف�شر من  معلم العلوم فى مدر�شتك عن )الغدد ال�شماء( وفوائدها لالإن�شان.  
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط الرابع :اأجب عما ياأتى:
اأ- اكتب مو�شوًعا عن مخاطر التع�شب واأثره فى الفرد والمجتمع.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

11 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

جـ - من خالل قراءتك للمو�شوِع اأجب عن المطلوب منك:  

معنى: )تحتل(.....................              )التوتر(: .................       )تترسخ( .............   

مضاد : )يتفرغ( : ...................         )ممارسة(: ................  )تنشط(: ..................   

مفرد: )المتعصبين(: ...............         )البطوالت(: ..............     )مخاطر(: ...............   

الن�شاط اخلام�ص :اكتب معبرًا عن راأيك اأمام كل ت�شرف مما ياأتى:

أ- َينصرُف معظُم الناِس عن أعمالهم لمشاهدة مباريات كرة القدم.            

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ب- ممارسة الرياضِة هى العالج األمثُل للقضاِء على التعصب.              

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

جـ  - ُمشجُع النادى ُيسمى رياضيًّا.         

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ب الِفَكر الآتيَة ح�شب ورودها فى الدر�ص:    الن�شاط ال�شاد�ص   :رتِّ

.................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

ب الكروى .    الّتحذير من مخاطر التعصب.     عالج التعصُّ

ب صحيًّا.       أخطار الّتعصُّ

 أخطار التعصب اجتماعيًّا.  

    مكانة كرة القدم عالميًّا.

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثالث

أمام العبارة   ) حيحة وعالمة )  أمام العبارة ال� ع عالمة )  (  الن�شاط الثانى  :  
غير ال�

أ- أكون ممارسا للرياضة إذا شج ناديا معين       

ا لل الجيد النظيف.     ب- الم المثالى يكون م  

جـ- ال يتفق مع األخالق الرياضية التعصب الم بالرياضة.      

ا آخر.       د- أخاصم أخى؛ ألنه ي ف  

أ ثم  الن�شاط الثالث  :
»أثبتت الد الطبية أن الج المشحون بالحماسة واالهتمام

 والت الذى ي المباريات يزيد من إفراز 

هرمونات التوتر من الغدد الصماء إلى الدورة الدموية«.

ابقة.    ا للفقرة ال� ع عنوانا منا� اأ- �  

  )المشحون - هرمونات - إفراز(                      

هات معنى الأولى، ومفرد الثانية، وجمع الثالثة  فى جمل من   

ماء( وفوائدها ل تك عن )الغدد ال� ر من  معلم العلوم فى مدر� جـ- ا�  

أجب عما ي الن�شاط الرابع :
أثره فى الفرد والمجتمع. ب و ا عن مخاطر التع� اأ- اكتب مو�  



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

الن�شاط العا�شر : اكتب ما يلى:
تفادة من الدر� ا للدرو� الم� أ-  ملخ�

ب-  ما يمليه عليك المعلم.

أخرى : خ مرة، وبخط الرقعة مرة  جـ-  بخط الن�

رت المرأة من التقاليد التى كب حرك  »باإلسالم ح

 »العقل السليم فى الجسم السليم«.

1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى12 اللغة العربية

الّدر�ُس الثالث

  الن�شاط ال�شابع :   اأجب كما هو مطلوب منك:

أ- المتفرُج متفرٌغ لمشاهدة المباراة . اجعل المبتدأ مثنى مرة وجمع مذكر مرة أخرى.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ب- االنفعاُل يؤثِّر فى الصحة.   أدخل على الجملة السابقة كان أو إحدى أخواتها وغير ما يلزم.  

....................................................................................................................................

جـ- أمامك أفعاٌل مبنيٌة للمجهول، حولها إلى أفعاٍل مبنيٍة للمعلوم و غيِّر ما يلزم.    

2- ُتحمى الحدوُد.              .     1- ُيقضى بالحقِّ

....................................................................................................................................

4 - ُتجرى القرعُة قبَل المباراِة.       3- ُيحترُم المعلُم.                  

....................................................................................................................................

  الن�شاط الثامن : فكر وابحث:

أ- ارسم لوحة تعبر بها عن التعصب الكروى.   

             ب- اكتب موضوًعا لمجلة المدرسة عن خطورة التوتر واالنفعال مستعيًنا بحجرة الوسائط

                          المتعددة والمكتبة.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ِب والتحلى بالروح  الن�شاط التا�شع :              موضوًعا تنصح فيه أصدقاءك بعدم التعصُّ
الرياضية.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

اكتب



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

13 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

الن�شاط العا�شر : اكتب ما يلى:
ا للدرو�ص الم�شتفادة من الدر�ص. اأ-  ملخ�شً

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ب-  ما يمليه عليك المعلم.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

جـ-  بخط الن�شخ مرة، وبخط الرقعة مرة اأخرى :

رت المرأُة من التقاليِد التى كبَّلْت حرَكتها«. 1- »باإلسالم ُحرِّ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2- »العقل السليم فى الجسم السليم«.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثالث

أجب كما هو مطلوب منك: ابع :      الن�شاط ال�

أ- المتفرج متفرغ لمشاهدة المباراة . اجعل المبتدأ مثنى مرة وجمع مذكر مرة أخرى.  

ب- االنفعال يؤثر فى الصحة.   أدخل على الجملة السابقة كان أو إحدى أخواتها وغير ما يلزم.  

جـ- أمامك أفعال مبنية للمجهول، حولها إلى أفعال مبنية للمعلوم و غير ما يلزم.    

- تحمى الحدود - يقضى بالحق.                  

- ي المعلم.                   - تجرى القرعة قبل المباراة.       

  الن�شاط الثامن : فكر وابحث:

أ- ارسم لوحة تعبر بها عن التعصب الكروى.   

             ب- اكتب موضوعا لمجلة المدرسة عن خطورة التوتر واالنفعال مستعينا بحجرة الوسائط

                          المتعددة والمكتبة.

الن�شاط  :              موضوعا تنصح فيه أصدقاءك بعدم التعص والتحلى بالروح 



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الرابع

الن�شاط  :

وق م بها وص   وراءها فى ساحة    
                      ال تســتقر بحـالة فـــــكأنها    به تـ األوهـام

اأ- تخير ال� مما بين القو�  

-  األوهام : جمع : )مذكر سالم - مؤنث سالم - تكسير(.   

ب-أكمل ما يلى   

   معنى : )يتراكضون(..........        - جمع: )معترك(: ...........  

ما الفكرة التى يدور حولها البيتان؟   

ل للغائب، وبين موقعه(. مير مت� تخرج من البيت الثانى: )تعبيرا جميال - كلمتين مترادفتين - كلمة بها �   

ما الفرق فى المعنى بين ما تحته خط؟   

 ال تستقر بحالة فكأنها  • 

   تلميذة ناجحة.  • 

  
             الن�شاط الرابع :  ابحث وفكر:

أ- اكتب موضوعا عن فائدة الرياضة مستعينا باإلنترنت.    

إنجازاته الرياضية موضوعا تعلقه فى  بك، واكتب عن أخالقه الحميدة و ب-  اختر رياضيا ي  

مجلة المدرسة.

1
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى14 اللغة العربية

الّدر�ُص الرابع

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
- ابن الفعل للمجهول، وعين نائب الفاعل فى الجمل التالية:

........................................ 1- كتب خالٌد الدرَس    

........................................ 2- أكَرِم الناُس المخلَص    

........................................ 3- كّرمْت الدولة المتفوقين    

........................................ 4- خطط المهندسون المشروعين الجدْيدين  

........................................ 5- شاهد الرجُل البرامَج الرياضية َ   

الن�شاط الثانى :

ُكَرٌة ُتراُض بِلِعبها األَْجســـــاُم ياَضَة العبيَن، َوَبْيَنُهْم      َقَصدوا الرِّ  
َفَتعاَورَْتها ِمْنُهُم اأَلْقـــــــــداُم ـَْت    ريَن، َفُألِقيــــ         َوَقفوا َلها ُمَتَشمِّ

ماذا يق�شد ال�شاعر فى البيتين؟ اأ-   

اكتب المطلوب مكان النقط: ب-   

جمع: الرياضة: ..........  األجسام: جمع نوعه: ........  معنى: )تراُض(: ..........     

اختر الإجابة ال�شحيحة:     1- كلمة )متشمرين( : )مفرد - جمع - مثنى(. جـ-    

:)تقاسمتها - تعارفتها - تبادلتها(          2- معنى )تعاورتها ( 

 )تذكر اأن(
• - كرة القدم لها أهمية لرياضة األجسام .

- استعداد الالعبين للعب وجريهم في الملعب حول الكرة لتقوية األبدان والعقول.

- الرياضة تهذب األخالق.

-نائب الفاعل :اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه ، وتغيرت معه صورة الفعل.

-- الفعل المضارع عند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره .

- الفعل الماضي عند بنائه للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره . 

في ملعب كرة القدم



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

1
الوحدة

15 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُص الرابع

الن�شاط الثالث :

وق ُمعــترٌك بها وِصَداُم للسُّ َيتراكضوَن وراَءها فى ساحٍة      
ــَتقاذُف األوهـاُم ـَ أمٌل به ت                       ال تســتُقر بحـالٍة فـــــكأنها   

اأ- تخيَّر ال�شحيَح مما بين القو�شين:  

1-  األوهام : جمع : )مذكر سالم - مؤنث سالم - تكسير(.   

ب-أكمل ما يلى   

1- معنى : )يتراكضون(..........       2 - جمع: )معترك(: ...........     

ما الفكرة التى يدور حولها البيتان؟ جـ-   

....................................................................................................................................

ا�شتخرج من البيت الثانى: )تعبيًرا جمياًل - كلمتين مترادفتين - كلمة بها �شمير مت�شل للغائب، وبين موقعه(. د-   

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ما الفرُق فى المعنى بين ما تحته خط؟ هـ-   

 •.......................................................  ال تستقر بحالة فكأنها أمل 

 •........................................................   أمل تلميذة ناجحة.  

  
             الن�شاط الرابع :  ابحث وفكر:

ياضة مستعيًنا باإلنترنت. أ- اكتب موضوًعا عن فائدِة الرِّ    

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

إنجازاته الرياضية موضوًعا تعلقه فى  ب-  اختر رياضيًّا ُيْعِجبك، واكتب عن أخالقه الحميدة و  

مجلة المدرسة.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
- ابن الفعل للمجهول، وعين نائب الفاعل فى الجمل التالية:

- كتب خالد الدرس    

- أكر الناس المخلص    

- كر الدولة المتفوقين    

- خطط المهندسون المشروعين الجديدين  

- شاهد الرجل البرامج الرياضية    

الن�شاط الثانى :

بها األ دوا الر العبين، و      ت ب  
ها م األ ، ف    فوا لها م         و

د ال�شاعر فى البيتين؟ ماذا يق� ا   

اكتب المطلوب مكان النقط:   

    )تراض(: ..........  جمع نوعه: ........  الرياضة: .......... 

- كلمة )متشمرين( : )مفرد - جمع - مثنى(. حيحة:      اختر الإجابة ال�    

:)تقاسمتها - تعارفتها - تبادلتها( - معنى )تعاورتها (           

 )تذكر 
 - كرة القدم لها أهمية لرياضة األجسام .

- استعداد الالعبين للعب وجريهم في الملعب حول الكرة لتقوية األبدان والعقول.

- الرياضة تهذب األخالق.

-نائب الفاعل :اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه ، وتغيرت معه صورة الفعل.

-- الفعل المضارع عند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره .

- الفعل الماضي عند بنائه للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره . 

في ملعب كرة القدم



ل الدرا�سى الثانى

أعمال البر«:     من ن�ص  »من 
قال رسول الله �:

كل سالمى من  عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه  تعدل بين اثنين صدقة، وتعين  فى 

دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها  صدقة.

أكمل الفراغات التالية بالمطلوب: اأ-   

معنى: )تعين - متاع(: .........       مضاد: )تطلع - تعدل(: ........         جمع : )متاع -     

إليه الحديث ال�شريف؟ ب- ما الذى يهدف   

.......................................................... 

دقات التى ذكرها الحديث ال�شريف؟ أنواع ال� جـ- ما   

أعرب ما تحته خط. د-   

آخر متعديا - ظرف ، وبين نوعه - فعل الزما، و ا مت� ابقة : ) � تخرج من العبارة ال� هـ- ا�  

يدنا عمر«: ع �      من ن�ص  »توا�
بين الرعية عطال وهو  وراع صاحب كسرى أن رأى      

ا من  واألحراس يحميها وعهده بملوك الفرس أن لهـــــــــا    

فيه الجاللة فى أسمى معانيهــــــا رآه مستغرقا فى نومه فــــــــــرأى    

ين :  حيح مما بين القو� اأ- اختر ال�  

- مضاد: أسمى: )أقل - أدنى - أصغر(.   

- جمع: الرعية: )الرعاة - الرعايا - الرعاء(.   

- معنى: راع: )أعجب - زاد - أفضل(.   

أبيات ب ب- ا�شرح ا  

1 الوحدة األولى
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى16 اللغة العربية

الّدر�ُص الرابع

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط اخلام�ص :              ع   عن قيمِة الرياضة فى الربط والتَّقارب بين شعوب العالم.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط ال�شاد�ص :اكتب  معبًرا عما يلى م�شتعيًنا بمركز م�شادر التعلم:
اأ- اإقبال اأغلبية النا�ص على ممار�شة الريا�شة.  

....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

ب- ظهور األعاب ريا�شية جديدة لم  تكن موجودة من قبل.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

جـ- اكتب ما يمليه عليك معلمك.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

د- اكتب بخط الن�شخ مرة و بخط الرقعة مرة اأخرى:   

إن الجسوَم إذا تكوُن نشيطًة          َتقوى بفضِل نشاطها األحالُم  

               ...............................................................  ....................................................     

               ...............................................................  ....................................................    

اكتب                                         
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1    من ن�ص  »من اأعمال البر«:
قال رسول الله �:

كل سالمى من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فى 

دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة.

اأ- اأكمل الفراغات التالية بالمطلوب:  

معنى: )تعين - متاع(: .........       مضاد: )تطلع - تعدل(: ........         جمع : )متاع -     

صدقة(..........

ب- ما الذى يهدف اإليه الحديث ال�شريف؟  

.............................................................

.......................................................... 

جـ- ما اأنواع ال�شدقات التى ذكرها الحديث ال�شريف؟  

....................................................................................................................................

د- اأعرب ما تحته خط.  

هـ- ا�شتخرج من العبارة ال�شابقة : ) �شميًرا مت�شًل، وبين نوعه - فعًل الزًما، واآخر متعدًيا - ظرًفا(.  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2     من ن�ص  »توا�شع �شيدنا عمر«:
بين الرعية عطاًل وهو راعيهــــــا وراع صاحب كسرى أن رأى عمًرا     

سوًرا من الجند واألحراس يحميها وعهده بملوك الفرس أن لهـــــــــا    

فيه الجاللة فى أسمى معانيهــــــا رآه مستغرًقا فى نومه فــــــــــرأى    

اأ- اختر ال�شحيح مما بين القو�شين :   

.................................. 1- مضاد: أسمى: )أقل - أدنى - أصغر(.   

.................................. 2- جمع: الرعية: )الرعاة - الرعايا - الرعاء(.   

.................................. 3- معنى: راع: )أعجب - زاد - أفضل(.   

ب- ا�شرح االأبيات باأ�شلوبك.  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

مراجعة الوحدة األولى

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

الن�شاط اخلام� :              ع   عن قيمة الرياضة فى الربط والتقارب بين شعوب العالم.

ادر التعلم: ا بمركز م� الن�شاط ال� :اكتب  معبرا عما يلى م�
ة الريا�   أغلبية النا� على ممار� إقبال  أ- 

 

ية جديدة لم  تكن موجودة من قبل. ألعاب ريا� ب- ظهور 

جـ- اكتب ما يمليه عليك معلمك.  

خ مرة و بخط الرقعة مرة     د- اكتب بخط الن�

إن الجسوم إذا تكون نشيطة          تقوى بفضل نشاطها األحالم  

                     

                    

                                         



ل الدرا�سى الثانى

- جمع : )مقدام(: )قدماء - مقاديم - قدائم(.  

أبيات؟ وما الحكمة فى البيت الثالث؟ ب- ما الفكرة التى دارت حولها ا  

جـ- ما الجمال فى الكلمات ا  

)هزل / جد( )محجم / مقدام(؟  

ا، مت� وبين نوعه - جمعا، وبين نوعه - جملة فعلية ،واذكر الفاعل -   أبيات: )� تخرج من ا د- ا�  
   مبنيا للمجهول - همزة قطع وهمزة و�

حيحة و� أمام العبارة غير ال�  ) مة ) حيحة وع أمام العبارة ال�  ) مة ) ع ع      
- أتضايق إذا فاز الفريق المنافس وأتعصب.                     

- اختالفنا فى اآلراء يفرق الوطن.                      

- إماطة األذى عن الطريق صدقة.                      

- ال أساعد أحدا فى عبور الطريق حتى ال أتأخر عن عملى.      

- نلعب الرياضة بعد مذاكرة الدروس.         

 الوحدة األولى

ال�سف الأ ول الإعدادى18 اللغة العربية

جـ- هات من االأبيات : )  فعًل معتًل - جمًعا، وبين نوعه - �شميًرا ،وبين نوعه - كلمة مبدوءة بهمزة قطع، واأخرى مبدوءة باألف و�شل(.  

......................................................................................................................................

           د- ما الجمال الذى تراه فى قول ال�شاعر » فيه الجللة فى اأ�شمى معانيها «؟

......................................................................................................................................

  هـ- اأعرب ما تحته  خط .

 3     من مو�شوع التع�شب الُكروى:
» فالرياضة تنشط الجسم والعقل، وأهمية ممارسة الرياضة دون  تعصب ضرورة ملحة فمن حقك أن 

تستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة ولكن دون تعصب.«

اأ- اأكمل مكان النقط:  

1- معنى: ممارسة: ............       ملحة: ............          

مضاد: تعصب: ...........       تنشط:.............  

2-  من أضرار التعصب فى الرياضة ............،............،..........

ب- ما فائدة الريا�شة للإن�شان؟  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

جـ- اأعرب ما تحته خط.   

  د- ا�شتخرج من الفقرة : )جملة ا�شمية ،وبين اأركانها - فعًل الزًما - جمًعا ،وبين نوعه - �شميًرا ،وبين نوعه -

همزة قطع ،وهمزة و�شل(.    

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4    من ن�ص فى ملعب كرة القدم:
عنها، وآخر ضـارٌب مقـــــداُم وتدوُر بين الالعبين فمحجــٌم     

علًمــا ُتراُض  بدرسه األفهـــام راضوا بها األبدان بعد طالبهم    

تعب وبعض مزاحها  استجمام البد من هزل النفوس فجدهـا    

اأ- اختر االإجابة ال�شحيحة مما بين االأقوا�ص:  

1- معنى: )محجم(: )مقلل - متوقف - مبتعد (.  

2- مفرد: )األبدان(: )البادن - البدن - البدنة(.  

مراجعة الوحدة األولى
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3- جمع : )مقدام(: )قدماء - مقاديم - قدائم(.  

ب- ما الفكرة التى دارت حولها االأبيات؟ وما الحكمة فى البيت الثالث؟  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

جـ- ما الجمال فى الكلمات االآتية:  

)هزل / جد( )محجم / مقدام(؟  

د- ا�شتخرج من االأبيات: )�شميًرا، مت�شًل وبين نوعه - جمًعا، وبين نوعه - جملة فعلية ،واذكر الفاعل -    
فعًل مبنًيا للمجهول - همزة قطع وهمزة و�شل(.   

5     �شع علمة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعلمة )✘( اأمام العبارة غير ال�شحيحة و�شوبها:
)  ( 1- أتضايق إذا فاز الفريق المنافس وأتعصب.                    

)  ( 2- اختالفنا فى اآلراء يفرق الوطن.                     

)  ( 3- إماطُة األذى عن الطريق صدقة.                     

)  ( 4- ال أساعد أحًدا فى عبور الطريق حتى ال أتأخر عن عملى.     

)  ( 5- نلعب الرياضة بعد مذاكرة الدروس.        

مراجعة الوحدة األولى

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ألف و� أخرى مبدوءة ب ا ،وبين نوعه - كلمة مبدوءة بهمزة قطع، و أبيات : )  فعل معتل - جمعا، وبين نوعه - � جـ- هات من ا  

مى معانيها «؟ لة فى             د- ما الجمال الذى تراه فى قول ال�شاعر » فيه الج

أعرب ما تحته  خط .   هـ- 

ب الك وع التع�       من مو�
» فالرياضة تنشط  والعقل،  ممارسة الرياضة دون  تعصب ضرورة ملحة فمن حقك أن 

 بمشاهدة  بأنواعها المختلفة ولكن دون تعصب.«

أكمل مكان النقط: اأ-   

- معنى: ممارسة: ............       ملحة: ............          

مضاد: تعصب: ...........       تنشط:.............  

-  من أضرار التعصب فى الرياضة ............،............،..........

ة للإن� ب- ما فائدة الريا�  

أعرب ما تحته خط.  جـ-   

ا ،وبين نوعه - أركانها - فع الزما - جمعا ،وبين نوعه - � مية ،وبين  تخرج من الفقرة : )جملة ا�   د- ا�

همزة قطع ،وهمزة و�    

    من ن�ص فى ملعب كرة القدم:
عنها، وآخر ضـارب مقـــــدام   بين الالعبين فمحجــم   

ــا ت  بدرسه األفهـــام راضوا بها األبدان بعد طالبهم    

تعب وبعض مزاحها  استجمام البد من هزل النفوس فجدهـا    

حيحة مما بين ا إجابة ال� اأ- اختر ا  

- معنى: )محجم(: )مقلل - متوقف - مبتعد (.  

- مفرد: )األبدان(: )البادن - البدن - البدنة(.  

 الوحدة األولى



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

أجب : أ الفقرة التالية ثم 

منذ سبعة عشر عاما، أسست مصر صرحا معرفيا تفاخر به مصر دول العالم، هذا الصرح 

 هو مشروع القراءة للجميع، الذى أصدر أ من ثالثة آالف وخمسمائة عنوان فى 

كافة أنواع المعرفة.

أ- هات من القطعة ال�سابقة :

- مفعوال به منصوبا .    

- جملتين فعليتين وابنهما للمجهول.  

ب- ابن الفعل للمجهول فيما يلى وغير ما يلزم:

- كتب الطالب الدرس   

ى المدرس التلميذ كتاب    - أع

- ذهب الطالب إلى المكتبة.   

 )تذكر 
  نور حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا ؛ فأصبحت حديث المدرسة.

 السؤال الوحيد في االمتحان كان  ارسمي خريطة الوطن العربي ، وعيني عليها حدود كل قطر عربي.

 نور رسمت الخريطة بدون حدود داخلية.

 نور تتخيل الوطن العربي الكبير بال حدود بين أقطاره، وتخيلت اإلنسان العربي وهو ينتقل بحرية 

بين األقطار العربية. 

نور والجغرافيا

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

ُل الّدر�ُس الأوَّ 2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى20

ٌ ِبال ُحدود  عالمَ

التَّعاون

من قصِص القرآِن

نور والُجْغرافيا

ُكْن َبْلسًما!

درو�س الوحدة:

1

2

3

4

2
ُة الثانية ْحدمَ الومَ
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ُل الّدر�ُس الأوَّ
2

الوحدة

21 الف�صل الدرا�صى الثانى                

اقراأ الفقرة التالية ثم اأجب :

منذ سبعة عشر عامًا، أسست مصر صرحا معرفيا تفاخر به مصر دول العالم، هذا الصرُح 

المعرفىُّ هو مشروُع القراءة للجميع، الذى أصدر أكثَر من ثالثة آالف وخمسمائة عنوان فى 

كافة أنواع المعرفة.

اأ- هات من القطعة ال�سابقة :

.................................................. 1- مفعواًل به منصوًبا .    

.................................................. 2- جملتين فعليتين وابنهما للمجهول.  

ب- ابن الفعل للمجهول فيما يلى وغير ما يلزم:

.................................................. 1- كتب الطالُب الدرَس   

.................................................. 2- أْعَطى المدرُس التلميَذ كتاًبا.   

.................................................. 3- ذهب الطالب إلى المكتبة.   

 )تذكر اأن(
•  نور حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا ؛ فأصبحت حديث المدرسة.

• السؤال الوحيد في االمتحان كان  ارسمي خريطة الوطن العربي ، وعيني عليها حدود كل قطر عربي.

• نور رسمت الخريطة بدون حدود داخلية.

• نور تتخيل الوطن العربي الكبير بال حدود بين أقطاره، وتخيلت اإلنسان العربي وهو ينتقل بحرية 

بين األقطار العربية. 

نور والجغرافيا

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى

 بال ح 

من قصص القرآن

نور و

 ب

درو�س الوحدة:

 



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

الن�شاط اخلام�س :    إلى المكتبة، واجمع معلومات عن: جامعة الدول العربية ودورها فى حل القضايا  
 

ا عن أهمية السياحة فى م وواجبك نحو السياح.  اد�س:      الن�شاط ال�

-  برقية إلى صديق لك فى الخارج تدعوه لزيارة مصر.   

ُل الّدر�ُس الأوَّ 2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى22 اللغة العربية

الن�شاط الثانى :�سع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) ✘( اأمام العبارة غير ال�سحيحة:

)  ( أ- تتكون جامعُة الدوِل العربيِة من اثنتين وِعشريَن دولة.     

)  ( ب- َيجمُع دوَل الوطن العربى تاريٌخ وعاداٌت ولغٌة واحدٌة.     

الن�شاط الثالث :اقراأْ ثم اأجْب:

رِت المعلمُة فى َكالم »نور« وتخيَّلْت الوطَن العربىَّ الكبيَر وهو يحتضُن بعَضه، وبال  َفكَّ  

َل بحريٍة بين دوِل الوطن العربى. ُحدود   بين دوله، واإلنساُن العربىُّ يمكنه أن يتنقَّ

اأ- �شع ُعنواًنا منا�شًبا للفقرة ال�شابقة. 

...................................................  

ب- كيف ينتقُل الإن�شاُن العربى - الآن- بين  دول الوطن العربى؟

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

جـ- )حدود - حرية - دول(.هاِت مرادف الأولى، وم�شاد الثانية، ومفرد الثالثة، ثم ا�شتخدمها فى جمل من اإن�شائك.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط الرابع : �سْل ا�سم كلِّ دولٍة بعلِمها:

قطرالسعوديةالجزائرفلسطينمصر



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

ُل الّدر�ُس الأوَّ
2

الوحدة

23 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الن�شاط اخلام�س :   اذَهْب إلى المكتبة، واجمع معلوماٍت عن: جامعة الدول العربية ودورها فى حل القضايا  
العربية.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ياح.  موضوًعا عن أهميَّة السياحِة فى ِمْصَر وواجبك نحَو السُّ الن�شاط ال�شاد�س:     

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-  برقية إلى صديٍق لك فى الخارج تدعوه لزيارة مصر.   

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

اكتب

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

أمام العبارة غير ال�  ) حيحة وعالمة )  أمام العبارة ال� ع عالمة )  الن�شاط الثانى :

أ- تتكون جامعة الدول العربية من اثنتين وع دولة.      

ب- ي دول الوطن العربى تاريخ وعادات ولغة واحدة      

الن�شاط الثالث : ثم 

  المعلمة فى كالم »نور« وتخي الوطن العربى الكبير وهو يحتضن بعضه، وبال 

دود   بين دوله، واإلنسان العربى يمكنه أن يتنق بحرية بين دول الوطن العربى.

ا للفقرة ال�  ا منا� ع ع أ- �

  

ب- كيف ينتقل الإن� العربى - الآن- بين  دول الوطن العربى؟

تخدمها فى جمل من  اد الثانية، ومفرد الثالثة، ثم ا� جـ- )حدود - حرية - دول(.هات مرادف الأولى، وم�

الن�شاط الرابع : � ا�سم كل دولة بعلم



 الثانى

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 

أجب عما ي
أ- حدد نائب الفاعل فيما يلى، ثم بين عالمة 

                    ............................................................ ت المباراة.          - ش

- يعرف المجرمون بسيماهم. 

- تنظم الص   

- زرعت حديقة المدرسة. 

 )تذكر 
   الله أرسل يونس – عليه السالم- إلى أهل قرية »نينوى«.

  يونس يئس من هداية قومه فتركهم  وهجر قريته.

  يونس ركب سفينة بعد أن ترك قريته ،وهبت عاصفة شديدة حتى أوشكت السفينة على الغرق.

 قائد السفينة يجري قرعة لتخفيف حمولة السفينة وفي كل مرة يخرج اسم يونس عليه السالم ومن ثم 

ألقوه في البحر.

 يونس -عليه السالم- يستغفر ربه ويطلب عفوه، فيقبل الله توبته .

  يونس عاد إلي قريتة هاديا وداعي

آن الكريم  من ق� القر

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

ُل الّدر�ُس الأوَّ 2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى24 اللغة العربية

الن�شاط ال�سابع :  اكتب:
ِخطاًبا لروؤ�ساِء واأمراِء وملوِك دوِل الوطِن العربّى تْرُجوهم اإقامة الوحدِة القت�ساديِة بْينمَ دوِل الوطِن      اأ- 

. العربىِّ   

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ْر: الن�شاط الثامن اْبحْث و فكَّ
أ- اجمع صوًرا ألعالم الدول العربية.

ب- اجمع طوابع لبعض الدول الغربية.

جـ- »فى الوطن العربّى خيراٌت كثيرة .«اجمع معلومات َحْوَل هذا الموضوِع، ثم 

اعرِْض ما توصْلَت إليه على زمالئك وناقشهم فيه.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط التا�شع : أ-  اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى : 
»األمُة العربيُة أمٌة واحدٌة، وقوُة العرِب فى َوْحَدِتهم«.    

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

ب- 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

)آل عمران اآلية 103(



�رشكة �صحــــــارا للطباعة

الّدر�ُس الثانى
2

الوحدة

25 الف�صل الدرا�صى الثانى                

 

اأجب عما ياأتى:
د نائب الفاعل فيما يلى، ثم بيِّن عالمة اإعرابه: اأ- حدِّ

                    ............................................................ 1- ُشوِهَدت المباراُة.         

............................................................ 2- ُيعرف المجرمون بسيماهم. 

............................................................ فوُف.    3- تنظم الصُّ

............................................................ 4- زرعت حديقُة المدرسة. 

 )تذكر اأن(
•   الله أرسل يونس – عليه السالم- إلى أهل قرية »نينوى«.

•  يونس يئس من هداية قومه فتركهم  وهجر قريته.

•  يونس ركب سفينة بعد أن ترك قريته ،وهبت عاصفة شديدة حتى أوشكت السفينة على الغرق.

• قائد السفينة يجري قرعة لتخفيف حمولة السفينة وفي كل مرة يخرج اسم يونس عليه السالم ومن ثم 

ألقوه في البحر.

• يونس -عليه السالم- يستغفر ربه ويطلب عفوه، فيقبل الله توبته .

•  يونس عاد إلي قريتة هادًيا وداعًيا

من ق�س�س القراآن الكريم 

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الن�شاط  :  
إقامة الوحدة ا بي دول الوطن    وهم  ا لر و وملوك دول الوطن العربى تر    

  

الن�شاط الثامن  و فك
أ- اجمع صورا ألعالم الدول العربية.

ب- اجمع طوابع لبعض الدول الغربية.

جـ- »فى الوطن العربى خيرات كثيرة .«اجمع معلومات ح هذا الموضوع، ثم 

  ما توصل إليه على زمالئك وناقشهم فيه.

ع :   اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى :  الن�شاط التا�
    العربية أمة واحدة، وقوة العرب فى و

)آل عمران اآلية ب- 



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثانى

أ ثم  الن�شاط الرابع: 
  النبى الكريم داخل بطن الحوت حيا، وفى أثناء وجوده 

     نبى الله داخل بطن الحوت أخذ يستغفر ربه، ويطلب عفوه؛ 

ألنه ترك قومه ولم يكمل إبالغ رسالة الله إليهم، وأخذ يردد   

قوله تعالى                       

ا للفقرة ال� ع عنوانا منا� اأ- �  

ب- ماذا فعل �سيدنا يون�س داخ بطن الحوت  

الة - الظالمين(.هات مرادف الأولى، وجمع الثانية، ومفرد الثالثة فى جمل من  جـ - ) عفوه - ر�  

ر الآتية بح�سب ورودها فى المو�   الن�شاط اخلام�س :  الف
نا يونس فى بطن الحوت - س  

- حياة سيدنا يونس بعد خروج من بطن الحوت  

- ص أهل »نينوى« فى بداية دعوة سيدنا يونس.  

اد�س :ابحث و فكر: الن�شاط ال�

     أ-اجمع معلومات ع أنواع الحيتان.

جـ- مدينة »نينوى« مدينة عراقية جميلة، حاول أنت وزمالؤك أن تجمعوا معلومات     

عنها، وعن مدن عراقية أخ

سورة األنبياء )

2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى26 اللغة العربية

الّدر�ُس الثانى

ب- حّول الأفعال المبنية للمعلوم اإلى مبنية للمجهول.

1- أكرمت المدرسة الفائزة.           ............................................................

............................................................ 2- اكتشف الشرطى اللصوص.  

............................................................ 3- حفظ التلميذ القصيدة.       

............................................................ 4- قطف البستانى األزهار فى الصباح. 

            

بًرا عما يلى:      الن�شاط الثانى :اكتب ُمعمَ

1- حال ركاٍب السفينِة حيَن أوشكْت على الَغرق.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2- حياة سيدنا يونس - عليه السالم -  داخل الحوت .

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3- حياة سيدنا يونس - عليه السالم - بعد خروجه من بطِن الحوت.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الن�شاط الثالث  :�سع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) ✘( اأمام  العبارة غير ال�سحيحة 

و�شوب الخطاأ:
)  ( أ- اْلَتَقم الحوُت سيدنا يوسف - عليه السالُم - وهو صغيٌر.      

)  ( ب- دعا سيُدنا يونُس -عليه السالُم - إلى عبادة الله الواحِد األحِد.     

)  ( ى عمله بإتقاٍن.      جـ- ُيِحبُّ الله -عزَّ وجل-َّ َمْن ُيؤدِّ  



�رشكة �صحــــــارا للطباعة
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الوحدة

27 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثانى

الن�شاط الرابع: اقراأ ثم اأجْب:
فظلَّ النبىُّ الكريُم داخَل بطن الحوت حيًّا، وفى أثناء وجوده   

     نبى الله داخَل بطن الحوِت أخَذ يستغفُر ربَّه، ويطلُب عفَوه؛ 

ألنه ترَك َقومه ولم يكمْل إبالَغ رسالِة الله إليهم، وأخذ يردد   

قوله تعالى )                    (.  

اأ- �شع عنواًنا منا�شًبا للفقرة ال�شابقة.  

.............................................................................................................................

ب- ماذا فعلمَ �سيدنا يون�س داِخلمَ بطِن الحوِت؟  

.............................................................................................................................

جـ - ) عفوه - ر�شالة - الظالمين(.هات مرادف الأولى، وجمع الثانية، ومفرد الثالثة فى جمل من اإن�شائك.  

.............................................................................................................................

ر الآتيةمَ بح�سب وروِدها فى المو�سوع: ْب الِفكمَ   الن�شاط اخلام�س : رتِّ
- َسيُِّدنا يونُس فى بطِن الحوِت.  

- حياُة سيدنا يونس بعد خروِجِه من بطِن الحوِت.  

- ِصفاُت أهِل »نينوى« فى بدايِة دعوِة سيدنا يونس.  

الن�شاط ال�شاد�س :ابحث و فكر:

     أ-اجمع معلوماٍت َعْن أنواع الحيتان.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

جـ- مدينُة »نينوى« مدينٌة عراقيٌة جميلٌة، حاول أنت وزمالؤَك أن تجمُعوا معلومات     

عنها، وعن مدٍن عراقيٍة أْخرى.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

سورة األنبياء )87(

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

إلى مبنية للمجهول. ب- حول الأفعال المبنية للمعلوم 

- أكرمت المدرسة الفائزة.           

- اكتشف الشرطى اللصوص.  

- حفظ التلميذ القصيدة.       

- قطف البستانى األزهار فى الصباح. 

            

ا عما يلى:      الن�شاط الثانى :اكتب م

- حال ركاب السفينة حين أوشكت على الغ

- حياة سيدنا يونس - عليه السالم -  داخل الحوت .

- حياة سيدنا يونس - عليه السالم - بعد خروجه من بطن الحوت.

حيحة  أمام  العبارة غير ال� حيحة وعالمة    أمام العبارة ال� ع عالمة   الن�شاط الثالث  :

وب الخط
م الحوت سيدنا يوسف - عليه السالم - وهو صغير      أ- ال  

ب- دعا سيدنا يونس -عليه السالم - إلى عبادة الله الواحد األحد      

ى عمله بإتقان       جـ- ي الله -عز وجل- م ي  



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

أ واخلرب  لهما املبتد ب مفعولني لي�س  من الآفعال التى تن�
ألب�س ( ا ـ  أعطى ـ وهب ـ منح ـ ك�  (

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية 
أخواتها مكان النقط فيما يلى: إحدى  أو  ع ظن  � 

ب- ................. النجاح قريب أ- .................  قارب  

د- .................   سهال جـ- .................  الغش مفيد  

أمام العبارة غري  حيحة وعالمة   أمام العبارة ال� ع عالمة   الن�شاط الثانى:  
حيحة و�

أ- كانت القرية فى أو األمر فى أحسن حال.       

ب- فكر أهل القرية فى بناء السد للمحافظة على الماء.      

جـ- نصح الشباب الشيوخ         

د   - أخ الجميع فى العمل فجاء الخير        

 )تذكر 
  القرية كانت عامرة بأهلها وبخيراتها .

  الماء  قل فمات  الزرع وعم الحزن أرجاء القرية.

  الشيوخ  نصحوا شبان القرية ببناء سد يحفظ الماء.

  الشبان  نهضوا لبناء السد ؛ فعم الخيرمن جديد.

 ظن وأخواتها : من األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين ، أصلهما المبتدأ والخبر ، ويصير كل منهما 

مفعوال به للناسخ.

 • من أشهر أخوات )ظن(: »علم – رأى – وجد – جعل – حسب – خال«.

من األفعال  التي تنصب مفعولين  ليس أصلهما المبتدأ والخبر)وهب -منح - ألبس- أعطى......(

 

2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى28 اللغة العربية

الّدر�ُس الثانى

د- اجمْع معلوماٍت عْن:  )نملة سيدنا سليماَن  -عليه السالُم -  ناقِة سيدنا صالح  -عليه    

السالُم -  كلب أهل الكهف (.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

بر على متاعِب اآلخرين، وِعالج مشكالتهم. عن الصَّ الن�شاط ال�شابع :  
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 الن�شاط الثامن :اكتب ما يلى:
ا لق�شة �شيدنا يون�س -عليه ال�شالم- فيما ل يقل عن ثالثة اأ�شطر. اأ-  اكتب ملخ�شً  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

  ب-  اكتب بخط الن�شخ مرة وبخط الرقعة مرة اأخرى :

1- »إن اللَّه -تعالى- يحبُّ إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«.  

............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

ائيَن التَّوابوَن.« 2- »َخْيُر الَخطَّ  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

اكتب
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29 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

من الآفعال التى تن�شب مفعولني لي�س اأ�شلهما املبتداأ واخلرب 
) اأعطى ـ وهب ـ منح ـ ك�شا ـ األب�س (

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية 
 �شع ظّن اأو اإحدى اأخواتها مكان النقط فيما يلى:

ب- ................. النجاَح قريًبا. الخشَب قارًبا.   أ- ................. 

االمتحاَن سهاًل. د- .................   جـ- .................  الغَش مفيًدا.  

الن�شاط الثانى:  �سع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غري 
ال�سحيحة و�سوبها:

)  ( ِل األمر فى أحسِن حال.     أ- كانت القريُة فى أوَّ  

)  ( ر أهُل القريِة فى بناِء السدِّ للمحافظِة على الماء.    ب- فكَّ  

)  ( جـ- نصح الشباُب الشيوَخ.        

)  ( د   - أْخَلَص الجميُع فى العمِل فجاَء الخيُر.       

 )تذكر اأن(
•  القرية كانت عامرة بأهلها وبخيراتها .

•  الماء  قل فمات  الزرع وعم الحزن أرجاء القرية.
•  الشيوخ  نصحوا شبان القرية ببناء سٍد يحفظ الماء.

•  الشبان  نهضوا لبناء السد ؛ فعم الخيرمن جديد.
• ظن وأخواتها : من األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين ، أصلهما المبتدأ والخبر ، ويصير كل منهما 

مفعوال به للناسخ.

 • من أشهر أخوات )ظن(: »علم – رأى – وجد – جعل – حسب – خال«.

من األفعال  التي تنصب مفعولين  ليس أصلهما المبتدأ والخبر)وهب -منح - ألبس- أعطى......(

 

التعاون

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

د- اجمع معلومات عن:  )نملة سيدنا سليمان  -عليه السالم -  ناقة سيدنا صالح  -عليه    

 -  كلب أهل الكهف (.

.............................................................. 

عن الصبر على متاعب اآلخرين، وعالج مشكالتهم. ابع :   الن�شاط ال�

 الن�شاط الثامن :اكتب ما يلى:
الم- فيما  يقل عن ثالثة  يدنا يون�س -عليه ال� ة � ا لق� اأ-  اكتب ملخ�  

أخرى : خ مرة وبخط الرقعة مرة    ب-  اكتب بخط الن�

- »إن الله -تعالى- يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«.  

 

  

- »خ الخ الت  



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

اد�س: ابحث وفكر: الن�شاط ال�
أ- بمعاونة زمالئك : ارسم لوحة لقرية مصرية عامرة.

ب- اكتب الفتة تظهر فيها جمال قريتك

اكتب فيما ال يزيد عن ثالثة أسطر عن أمنياتك للقرية المصرية.  

ا عن الحياة فى مصر قبل بناء السد العالى وبعد بنائ الن�شاط ال�  
- )استعن بمركز مصادر التعلم(.      

الن�شاط الثامن:                اكتب ما يلى:
بط بال�شكل. أ-  الأبيات الثالثة الأولى من الن� مع ال�

ب-  ما يمليه عليك المعلم

جـ -  بخط الرقعة:    جمي تر الوجود جمي

2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى30 اللغة العربية

الّدر�ُس الثالث

الن�شاط الثالث:   اقراأ ثم اأجب:

ـا ـً وَنَهضوا لُِشْغِلِهم َسريعــــ ا    ـً فاْسَتْحَسنوا َمقاَلُهم َجميع  

ُل َفْوَق الّســــــدِّ الَّ وَغرََّد الشَّ َفَأْيَنَعْت ُحقوُلُهم بالَكد      

أ- ما الفكرة التى يتناولها البيتان السابقان؟  

.............................................................................................................................

(؟ ب- ما سرُّ الجماِل فى: )غّرَد الشالُل فوق السدِّ  

.............................................................................................................................

جـ- هات فعاًل مسنًدا لضميِر رفٍع.

.............................................................................................................................

الن�شاط الرابع:   هاِت من الن�سِّ الأبياَت الدالَة على املعانى الآتية:
أ- بيَّن الشيوُخ للشباب سهولَة األمر.  

.............................................................................................................................

رَع. ب- الَحلُّ فى إقامِة سدٍّ َيحفُظ المياَه وَيروى الزَّ  

.............................................................................................................................

رُع، وحزنت الَقريُة. جـ- َقلَّ الماُء، فمات الزَّ  

.............................................................................................................................

 الن�شاط اخلام�س:  اأ- اقراأ، ثم اكتب املطلوب مكان النقط اأمام كل كلمة فيما يلى:
استخدمها فى جملة: .................. أ- مغمورة : المراد بها ..............    

استخدمها فى جملة: .................. يوخ: ................   ب- مضاد الشُّ  

استخدمها فى جملة: .................. جـ- جمع  قرية: ...................    

ب -اأيهما اأجمل؟ ولماذا؟
2- زاد الحزن ......................... 1-  غلب الحزن ........................  أ   

2- جفَّ الزرع........................  ....................... 1- مات الزرُع  ب    

2- قاموا إلى شغلهم...................... 1-نهضوا لشغلهم سريًعا ................  ـ  ج  
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31 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

الن�شاط ال�شاد�س: ابحث وفكر:
أ- بمعاونة زمالئك : ارسم لوحة لقرية مصرية عامرة.

ب- اكتب الفتة تظهر فيها جمال قريتك

.............................................................................................................................

اكتب فيما ال يزيد عن ثالثِة أسطٍر عن أمنياتك للقريِة المصرية. جـ- 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

موضوًعا عن الحياة ِفى مصَر قبَل بناِء السدِّ العالى وبعد بناِئه. الن�شاط ال�شابع:  
- )استعن بمركز مصادر التعلم(.      

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

الن�شاط الثامن:                اكتب ما يلى:
اأ-  الأبيات الثالثة الأولى من الن�س مع ال�شبط بال�شكل.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
ب-  ما يمليه عليك المعلُم.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
جـ -  بخط الرقعة:   ُكْن جمياًل تر الوجوَد جمياًل.

.............................................................................................................................

اكتب

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثالث

أ ثم  الن�شاط    

م س ضوا ل م ج    نوا م  

م بالك     الش ف الس   ح

أ- ما الفكرة التى يتناولها البيتان السابقان؟  

ب- ما سر الجمال فى: )غر الشالل فوق السد  

جـ- هات فعال مسندا لضمير رفع

الن�شاط الرابع:    من الن� الأبيات الدالة على املعانى الآتية:
أ- بين الشيوخ للشباب سهولة األمر.  

ب- الح فى إقامة سد ي المياه ويروى الز  

، وحزنت الق جـ- ق الماء، فمات الز  

أمام كل كلمة فيما يلى: أ، ثم اكتب املطلوب مكان النقط   الن�شاط اخلام�س:   
استخدمها فى جملة: .................. أ- مغمورة : المراد بها ..............    

استخدمها فى جملة: .................. ب- مضاد الشيوخ: ................    

استخدمها فى جملة: .................. جـ- جمع  قرية: ...................    

أجمل؟ ولماذا؟ أيهما  ب -
- زاد الحزن ......................... -  غلب الحزن ........................    

- جف الزرع........................ - مات الزرع   ب    

- قاموا إلى شغلهم...................... -نهضوا لشغلهم سريعا ................    



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الرابع

الن�شاط الثانى :
ا إن صار د أر   إن صار غ ع       ب

أو م ي الب الم       م ذا ي ز ف  

)بلسما -  أرقما - علقما( ا  الكلمات الآتية فى جمل من تعبيرك :     

ور ال�شاعر الإن� فى البيت الأول؟ ولماذا؟ بم �   

   من الن� ما يفيد المعانى الآتية:

- بعض المخلوقات التى تعطى بال مقابل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

- الح يغير الحياة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

- األحمق ي عنه الناس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    الن�شاط الثالث :
ا م سى الك س ا ن   ف غدو الك ق      ف

ى ي          ال ت م م جاهــــــــــل  الم ل ي ح

رح البيتين ب اأ- ا�  

أكمل مكان النقط: ب-   

معنى يغدو: ............ معنى جاهل: ...........   جمع كوخ: ........    

لوب نهى - جملة فعلية(. ادتين -  تخرج من البيتين )كلمتين مت� جـ- ا�  

أجمل؟ ولماذا؟ أى التعبيرين        د- 

- ال تطلب محبة من جاهل - ال ت م م جاهــل    

2
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى32 اللغة العربية

الّدر�ُس الرابع

 )تذكر اأن(
•  للتفاؤل أهمية كبيرة في حياة اإلنسان.

• على اإلنسان أن يتصف بالعطاء والبذل وحب الناس دون أن ينتظر الثناء.

• علينا أن ننظر إلى الجانب المضيء دائما .

• البلبل يغني ويشجي الناس وال ينتظر جزاء.

• الحب يمأل الدنيا بهجة وسروًرا.

كن بل�سما

اأ- اقراأ الجمَل الآتية، وا�شتخرج الأفعاَل المتعدية لمفعولين فيما يلى:
1- رأيُت الحقَّ منتصًرا.   

          .............................................................................................................................

2- جعلت أمى الدقيق كعًكا .

.............................................................................................................................

باح. 3- وجدت الشارَع مزدحًما فى الصَّ

.............................................................................................................................

4- حسبت الطالَب معلًما فى المحاضرة.

.............................................................................................................................

ب - �شع )ظن( اأو اإحدى اأخواتها مكان النقط فيما يلى:
2- .......... الحق واضًحا.                              1- ........ الكتاب مفيًدا.    

4- ............ القمر منيًرا. 3 ............. الشمس ساطعًة.   

6- ............ القطار سريًعا. 5- ............ االجتهاد سبيل النجاح  

8- ............ االتحاد قوة. 7- ............ النجار الخشب صندوًقا.  

الن�شاط الأول : تدريبات لغويةعلى الأفعال املتعدية ملفعولني

جـ - �شع فعال ين�شب مفعولني فى املكان املنا�شب فيما يلى
أ- .................   المعلم المتفوق جائزة.

ب- ................. الله اإلنسان عقال.

جـ - ................. الفقير ثوًبا.

د - ................. األم ابنتها ثوبا جديًدا



�رشكة �صحــــــارا للطباعة
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33 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الرابع

الن�شاط الثانى :
َوَحالوًة إْن صاَر َغْيرَُك َعْلَقمــــــــا      ُكْن َبْلَسًما إْن صاَر َدْهرَُك أرَْقمـــــا  
أو َمْن ُيثيُب الُبْلُبَل الُمَترَنِّمـــــــــا؟       َمْن َذا ُيـــكاِفُئ زَْهـَرًة َفــــّواَحًة؟  

)بلسما -  أرقما - علقما( ا�شتخدٍم الكلماِت الآتيَة فى جمٍل من تعبيرك :    اأ-   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بم �شور ال�شاعُر الإن�شاَن فى البيِت الأول؟ ولماذا؟ ب-   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

هاِت من الن�سِّ ما يفيد المعانى الآتية: جـ-   

1- بعُض المخلوقاِت التى ُتعطى بال مقابل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2- الُحبُّ يغيُر الحياة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

3- األحمُق َيبعُد عنه الناس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    الن�شاط الثالث :
    َأحبْب َفَيغدو الُكوُخ َقْصًرا َنّيـــرا  واْبُغْض َفُيْمسى الَكْوُن ِسْجًنا ُمْظِلما
         ال َتْطُلَبنَّ َمَحبًَّة ِمْن جاهــــــــــلٍ  الَمْرُء َليَس ُيِحبُّ َحّتى َيْفهمـــــــا

اأ- ا�سرح البيتين باأ�سلوبك.  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ب- اأكمل مكان النقط:  

معنى يغدو: ............ معنى جاهل: ...........   جمع كوخ: ........    

جـ- ا�شتخرج من البيتين )كلمتين مت�شادتين - اأ�شلوب نهى - جملة فعلية(.  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

      د- اأى التعبيرين اأجمل؟ ولماذا؟

2- ال تطلب محبة من جاهل 1- ال َتْطُلَبنَّ َمَحبًَّة ِمْن جاهــٍل    

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

 )تذكر 
  للتفاؤل أهمية كبيرة في حياة اإلنسان.

 على اإلنسان أن يتصف بالعطاء والبذل وحب الناس دون أن ينتظر الثناء.

 علينا أن ننظر إلى الجانب المضيء دائما .

 البلبل يغني ويشجي الناس وال ينتظر جزاء.

 الحب يمأل الدنيا بهجة وسرور

كن بل�سما

تخرج الأفعال المتعدية لمفعولين فيما يلى: أ الجمل الآتية، وا� أ- اقر
- رأيت الحق منتصرا.   

          .....................................................

- جعلت أمى الدقيق كعكا .

- وجدت الشارع مزدحما فى الص

- حسبت الطالب معلما فى المحاضرة.

أخواتها مكان النقط فيما يلى: إحدى  أو  ع )ظن(  ب - �
- .......... الحق واضحا.                              - ........ الكتاب مفيدا.    

- ............ القمر منير  ............. الشمس ساطعة   

- ............ القطار سريع - ............ االجتهاد سبيل النجاح  

- ............ االتحاد قوة. - ............ النجار الخشب صندوق  

الن�شاط الأول : تدريبات لغويةعلى الأفعال املتعدية ملفعولني

ب فيما يلى ب مفعولني فى املكان املنا� ع فعال ين� جـ - �
أ- .................   المعلم المتفوق جائزة.

ب- ................. الله اإلنسان عقال.

جـ - ................. الفقير ثوب

د - ................. األم ابنتها ثوبا جديد



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الرابع

 الن�شاط   ابحث و فكر:

أ-   ارسم لوحة تعبر فيها عن حديقة جميلة.   

اكتب فيما ال يزيد عن ثالثة أسطر عن أهمية التفاؤل فى حياتك.  

صمم بمعاونة أصدقائك مجموعة أشكال تعبر عن مضمون النص.  

ابع :   عن حسن معاملة الناس مستعينا بالصور السابقة. الن�شاط ال�

الن�شاط الثامن : اكتب ما يلى:
عها فى مكان بارز فى المدر� يدة ، واكتبها فى لوحة، ثم � أبيات الق� أجمل  أ- اختر 

ا عن  الت� والتوا� فى معاملة النا�س. ب- ملخ�

جـ - اكتب بخط الن� مرة و بخط الرقعة مرة 

وا ع ك إن ض لى و إن جار ع ع                  وأ الدى و
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ال�صف الأ ول الإعدادى34 اللغة العربية

الّدر�ُس الرابع

 الرابع

:  الن�شاط الرابع :    من خالل الن�سِّ
اأ- ا�شرح معانى الجمِل الآتية فى اإظهار هدف ال�شاعر.  

ى؟
مَ
غى اإن هم

مَ
- اأى الجزاِء الغيِث يب  

...............................................................................................................................................

- ابغ�س فيم�شى الكوُن �شجًنا مظلًما.  

...............................................................................................................................................

  الن�شاط اخلام�س :        
بِِهما َتِجْد َهَذيِن منهم أْكرَمــــــــا  ُعدَّ الِكراَم الُمْحِسنيَن وِقْسُهــــــُم   

          يا صاِح ُخْذ ِعْلَم الَمَحبَِّة َعْنُهمــــا   إنِّى َوَجْدُت الُحبَّ ِعْلًما قيِّمــــــــا

ا العبرة والحكمة منهما. اأ- ا�شرح البيتين م�شتخل�شً  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ب اأكمل مكان النقط:  

)يا صاح( أسلوب : .................  .         معنى )قسهم(:.................  .     
مضاد: الكرام: .................  .   

جـ- ما الجماُل فى التَّعبيراِت الآتيِة:   

2- خذ علم المحبة........................... ؟  1- يا صاح............................... ؟   

3-ُكْن بلسًما إن صاَر دهرُك أرقما. .............................. ؟  

د- اأكمل ما ياأتى:  

1- وفِّق الشاعُر فى انتِقاء ألفاظه؛ لتكون موحيًة بما ُيريد التعبير عنه، واعتمَد فى ذلك على    

ة تعبيراِت منها: ِعدَّ    

................. التى ُتوحى بكثرِة األلِم والمرارة فى الحياِة. أ-     

ب- )زهرة فّواحة ( تُوحى بـــ ........ جـ- ............. التى ُتوحى بالسعاِدة والفرحة.    

هـ- ......... ُتوحى بالحماقة. د-  )أكرما ( توحى بــ .....       

2- استخدم الشاعر فى قصيدته بعض األلفاظ المتضادة، مثل:   

 .................  .................    .................  .................    

.................  .................    .................  .................    
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الوحدة
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الّدر�ُس الرابع

 الن�شاط ال�ساد�س:  ابحث و فكر:

أ-   ارسم لوحًة تعبِّر فيها عن حديقٍة جميلة.   

اكتب فيما ال يزيد عن ثالثة أسطٍر عن أهميَّة التفاِؤل فى حياتك. ب- 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

صمم بمعاونة أصدقاِئك مجموعة أشكال تعبِّر عن مضمون النص. جـ- 

مقااًل عن حسن معاملة الناس مستعينا بالصور السابقة. الن�شاط ال�شابع :  
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

الن�شاط الثامن : اكتب ما يلى:
اأ- اختر اأجمل اأبيات الق�شيدة ، واكتبها فى لوحة، ثم �شعها فى مكان بارز فى المدر�شة

ا عن اأهميِة الت�شامِح والتوا�شِع فى معاملِة النا�س. ب- ملخ�شً

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

جـ - اكتب بخط الن�شِخ مرِة و بخط الرقعِة مرًة اأخرى:

إِن َضّنوا َعَلىَّ ِكراُم« إن جارَْت َعلىَّ َعزيزٌة                  وَأْهلى و »باِلدى و

.......................................................................  .............................................................

.......................................................................  .............................................................

اكتب

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

 الرابع

 الن�شاط الرابع :    من خالل الن�
إظهار هدف ال�شاعر. اأ- ا�شرح معانى الجمل الآتية فى   

إن هم أى الجزاء الغيث يبغى   -  

ا مظلم ى الكون � - ابغ� فيم�  

  الن�شاط اخلام�س :        
ما ت ه منهم أك  ع الك الم وق   

ا قي           يا صاح خ ع الم ع   إنى و الح ع

ا العبرة والحكمة منهما. اأ- ا�شرح البيتين م�  

أكمل مكان النقط: ب   

)يا صاح( أسلوب : .................  .         معنى )قسهم(:.................  .     
مضاد: الكرام: .................  .   

جـ- ما الجمال فى الت الآتية:   

- خذ علم المحبة........................... ؟  - يا صاح............................... ؟   

  بلسما إن صار دهرك أرقما. .............................. ؟

أكمل ما ي د-   

- وفق الشاعر فى انتقاء ألفاظه؛ لتكون موحية بما يريد التعبير عنه، واعتمد فى ذلك على    

ة تعبيرات منها:    

................. التى توحى بكثرة األلم والمرارة فى الحياة     

ب- )زهرة فواحة ( توحى بـــ ........ جـ- ............. التى توحى بالسعادة والفرحة.    

هـ- ......... توحى بالحماقة.      )أكرما ( توحى بــ .....   

- استخدم الشاعر فى قصيدته بعض األلفاظ المتضادة، مثل:   

         

        



ى الثانى الف�صل الدرا�

اعر دعوة نبيلة فى الأبيات و�ضحها . اأ- لل�  

حيح مما بين القو� ب- اختر ال�  

- مفرد : المحسنين : )الحسنى - المحسن - الحسن(.  

)الفقراء - البخالء - اللئام(. - مضاد: الكرام:    

)علوم - أعالم- عالمات(. - جمع: علم:    

جـ- هات من الأبيات: تعبيرين جميلين.  

ب مفعولين - جمعا وبين نوعه(. تخرج من الأبيات:) فع معت - �ضميرا مت� وبين نوعه - فع ين� د- ا�  

    من ن�ص: »التعاون«:
بأهلها وبالغنى مغمــــــورة يقال: كانت  معمورة    

وغلب  وسال الدمــع فنضب النبع ومات الزرع    

األمر سهل وهو فى     الشيوخ للشبـــــان  

حيحة مما بين الأقوا� اأ- اختر الإجابة ال�  

- مضاد: )معمورة(: )خالية - قليلة - فقيرة(.  

- معنى: )نضب(: )قل - جف - ذهب(.  

- الشبان: )مثنى - جمع مذكر - جمع تكسير(.  

إليه هذه الق� ة القرية كما فهمت من الأبيات الثالثة؟ وما الذى تهدف  ب- ما ق�  

كلة ؟ أهل القرية فى حل الم� جـ- كيف نجح   

اعر: » معمورة « و » مغمورة «؟             د- ما الجمال الذى تراه فى قول ال�

ا - حرف عطف - �ضميرا وبين نوعه - فعال مبنيا للمجهول(. تخرج من الأبيات : )تعبيرين جميلين - فعال  هـ- ا�  

أعرب ما تحته خط  فى الجمل الآتية: و-    

-  سهل على أهل القرية.  

- وجدنا  معمورة.  

- درس  مفيد.  

  - منح المدرب الالعب جائزة

على الوحدة الثانية مراجعة عامة

ال�صف الأ ول الإعدادى36 اللغة العربية

على الوحدة الثانية مراجعة عامة

    من مو�ضوع:  »نور و الجغرافيا«:
» ربما كانت نور تعانى من مشكلة ما؛ لهذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة حتى ال يضيع 

مستقبلها.«

اأ- اأكمل الفراغات التالية بما ينا�ضبه:  

مضاد: المساعدة:...............    معنى: تعانى: ..........             جمع : مشكلة: ............. 

ب- من قائل هذه العبارة؟ وما منا�ضبتها؟  

جـ- لماذا ح�ضلت نور على درجة �ضعيفة فى الجغرافيا؟  

  د-  ما راأيك فى و�ضع الحدود بين الدول العربية ؟

هـ- اأعرب ماتحته خط.  

  و- اأكمل بتوكيد لفظى منا�ضب: 

1-  ال ......... تهمل فى مذاكرتك.   

2- يعمل .......... محمد بجد لينجح.   

3- المدرسة نظيفة....................   

2     من مو�ضوع: »من ق�ض�ص القراآن الكريم«:
»فى قرية جميلة تسمى )نينوى( أرسل الله - سبحانه وتعالى- نبيه يونس عليه السالم - إلى أهل هذه 

القرية، فبدأ النبى الكريم يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد األحد.«

اأ- هات معنى الأحد و م�ضاد جميلة وجمع القرية فى جمل من اإن�ضائك.  

ب- لماذا بعث اهلل �ضيدنا يون�ص لأهل بلدته؟  

جـ- لماذا األقى البحارة يون�ص - عليه ال�ضالم - فى البحر؟  

د-ما العبرة الم�ضتفادة من هذه الق�ضة العظيمة؟  

هـ- ا�ضتخرج من العبارة ال�ضابقة: )فعال مبنيًّا للمجهول وعين نائب الفاعل - فعاًل لزًما واآخر متعدًيا - ا�ضم اإ�ضارة -   

فعاًل معتالًّ - �ضميًرا وبين نوعه(.  

و- اأعرب ما تحته خط.  

3    من ن�ص »كن بل�ضمًا«:
أو من يثيب البلبل الـمترنما؟ من ذا يـكافئ زهـــرة فــواحة؟    

بهما تجد هذين منهم أكرما عد الكرام المحـسنين وقــسهم    

إنى وجدت الحب علما قيما  يا  صاح خذ علم  المحبة عنهما    

1
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اأ- لل�ضاعر دعوة نبيلة فى الأبيات و�ضحها .  

ب- اختر ال�ضحيح مما بين القو�ضين:  

1- مفرد : المحسنين : )الحسنى - المحسن - الحسن(.  

)الفقراء - البخالء - اللئام(. 2- مضاد: الكرام:    

)علوم - أعالم- عالمات(. 3- جمع: علم:    

جـ- هات من الأبيات: تعبيرين جميلين.  

د- ا�ضتخرج من الأبيات:) فعاًل معتاًل - �ضميًرا مت�ضاًل وبين نوعه - فعاًل ين�ضب مفعولين - جمًعا وبين نوعه(.  

4    من ن�ص: »التعاون«:
بأهلها وبالغنى مغمــــــورة يقال: كانت قرية معمورة    

وغلب الحزن وسال الدمــع فنضب النبع ومات الزرع    

األمر سهل وهو فى اإلمكان   فقال الشيوخ للشبـــــان  

اأ- اختر الإجابة ال�ضحيحة مما بين الأقوا�ص:  

1- مضاد: )معمورة(: )خالية - قليلة - فقيرة(.  

2- معنى: )نضب(: )قل - جف - ذهب(.  

3- الشبان: )مثنى - جمع مذكر - جمع تكسير(.  

ب- ما ق�ضة القرية كما فهمت من الأبيات الثالثة؟ وما الذى تهدف اإليه هذه الق�ضة؟  

جـ- كيف نجح اأهل القرية فى حل الم�ضكلة ؟  

           د- ما الجمال الذى تراه فى قول ال�ضاعر: » معمورة « و » مغمورة «؟ 

هـ- ا�ضتخرج من الأبيات : )تعبيرين جميلين - فعاًل لزًما - حرف عطف - �ضميًرا وبين نوعه - فعاًل مبنًيا للمجهول(.  

و-  اأعرب ما تحته خط  فى الجمل الآتية:  

1- األمر سهل على أهل القرية.  

2- وجدنا القرية معمورة.  

3- درس اليوم مفيد.  

4 - منح المدرب الالعب جائزة  

على الوحدة الثانية مراجعة عامة

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

على الوحدة الثانية مراجعة عامة

    من مو�ضوع:  »نور و الجغرافيا«:
» ربما كانت نور  من مشكلة ما؛ لهذا يجب علينا أن  لها يد المساعدة حتى ال يضيع 

أكمل الفراغات التالية بما ينا� اأ-   

مضاد: المساعدة:...............    معنى: تعانى: ..........             جمع : مشكلة: ............. 

ب- من قائل هذه العبارة؟ وما منا�  

لت نور على درجة �ضعيفة فى الجغرافيا؟ جـ- لماذا ح�  

أيك فى و�ضع الحدود بين الدول العربية ؟   د-  ما ر

أعرب ماتحته خط. هـ-   

ب:  أكمل بتوكيد لفظى منا�   و- 

-  ال ......... تهمل فى مذاكرتك.   

- يعمل .......... محمد بجد لينجح.   

- المدرسة نظيفة....................   

آن الكريم«: �ص القر      من مو�ضوع: »من ق�
»فى قرية جميلة تسمى )نينوى( أرسل الله - سبحانه وتعالى- نبيه يونس عليه السالم - إلى  هذه 

القرية، فبدأ النبى الكريم يدعو  إلى عبادة الله الواحد األحد.«

اأ- هات معنى الأحد و م�ضاد جميلة وجمع القرية فى جمل من   

يدنا يون� لأهل بلدته؟ ب- لماذا بعث اهلل �  

الم - فى البحر؟ ألقى البحارة يون� - عليه ال� جـ- لماذا   

ة العظيمة؟ تفادة من هذه الق� د-ما العبرة الم�  

ارة -  م  آخر متعديا - ا� ا و ابقة: )فعال مبنيا للمجهول وعين نائب الفاعل - فع  تخرج من العبارة ال� هـ- ا�  

  معت - �ضميرا وبين نوعه(.

أعرب ما تحته خط. و-   

    من ن�ص »كن بل�
أو من يثيب البلبل الـمترنما؟ من ذا يـكافئ زهـــرة فــواحة؟    

بهما تجد هذين منهم أكرما عد الكرام المحـسنين وقــسهم    

إنى وجدت الحب علما قيما  يا  صاح خذ علم  المحبة عنهما    



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 )تذكر 
 رفاعة الطهطاوي من رواد التنوير .

 رفاعة الطهطاوي سافر إماما لبعثة تعليميةإلى فرنسا .

 رفاعة الطهطاوي تعلم الفرنسية ، وترجم مباديء العلوم من اللغة الفرنسية إلى العربية .

 رفاعة الطهطاوي لخص رحلته في كتاب )تخليص اإلبريز في تلخيص باريز(.

 رفاعة الطهطاوي كان أول مترجم مصري حيث ترجم الكثير من الكتب .

  رفاعة أول من أسس صحيفة عربية تصدر في مصر وأطلق عليها »الوقائع المصرية« .

رحالت تاريخية

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

أ، ثم ميز الفعل الأجوف والفعل الناق�ص فيما يلى: أ- اقر

- جرى الالعب بالكرة                     . - قال الش الح

ى الله عن الصادقين. - ي - يؤدى العلم إلى التقدم.            

تخدم الأفعال الآتية فى جمل من  ب- ا�

ى - يسمو - قام - استدعى(. )شكا - يسعى - يروى - زار - خ

جـ- ميز التوكيد فى الجمل الآتية:

- الناس كلهم سواء كأسنان الم  

- ليس من الس أن ت الناس جميع 

- ال ال أبوح بالس    

- إن الجاهل ي وقته كله فيما ال يفيد.  

ُل الّدر�ُس الأوَّ 3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى38 اللغة العربية

نحن والآخر 

رِحالٌت تاريخية

الَقمر 

َنصاِئح

َحقُّ اآلخر

الَوْحَدُة الثالثة

3 درو�س الوحدة

1

2

3

4
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ُل الّدر�ُس الأوَّ
3

الوحدة

39 الف�صل الدرا�صى الثانى                

 )تذكر اأن(
• رفاعة الطهطاوي من رواد التٍنوير .

• رفاعة الطهطاوي سافر إماما لبعثة تعليميةإلى فرنسا .

• رفاعة الطهطاوي تعلم الفرنسية ، وترجم مباديء العلوم من اللغة الفرنسية إلى العربية .

• رفاعة الطهطاوي لخص رحلته في كتاب )تخليص اإلبريز في تلخيص باريز(.

• رفاعة الطهطاوي كان أول مترجم مصري حيث ترجم الكثير من الكتب .

•  رفاعة أول من أسس صحيفة عربية تصدر في مصر وأطلق عليها »الوقائع المصرية« .

رحالت تاريخية

الن�شاط الأول: تدريبات لغوية

اأ- اقراأ، ثم مّيز الفعَل الأجوَف والفعَل الناق�َص فيما يلى:

.                    2- جرى الالعُب بالكرِة. 1- قال الّشاهُد الَحقَّ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

م.            4- َيرَضى اللُه عن الصادقين. ى العلُم إلى التقدُّ 3- يؤدِّ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ب- ا�شتخدم الأفعال الآتية فى جمل من اإن�شائك:

)شكا - َيسعى - َيروى - زار - َخِشى - َيسمو - قام - استدعى(.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ز التوكيد فى الجمل الآتية: جـ- ميِّ

............................................ 1- الناُس كلُّهم سواء كأسناِن الُمشط.  

............................................. هِل أن ُتْرِضَى الناَس جميَعهم.  2- ليس من السَّ

.............................................     . رِّ 3- ال ال أبوُح بالسِّ

....................................... 4- إّن الجاهَل ُيَضيُِّع وقَته كلَّه فيما ال يفيد.  

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

نحن والآخر 

 تاريخية

 

 اآلخر

 

درو�س الوحدة



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

إن�شائك بحيث ت مفعو به ثانيا ع الكلمات الآتية فى جمل من   الن�شاط الرابع : 
  - جائزة - خضرة - ثياب .

ا عن دور التجمة فى تقد املجتمع كما فهمت من الدر�   الن�شاط  :اكتب مو�

أكمل مكان النقط فيما يلي : الن�شاط ال� :
- ولد الش رفاعة بمدينة ..........................    

- التحق الش رفاعة بالجامع ....................   

- سافر الش رفاعة إلى ............................   

- درس الشيخ رفاعة باألز اللغة .............   

-رحل الطهطاوى عن ........... فى عام  )معلومة(.  

- ............ الطهطاوى صحيفة )الوقائع المصرية( .  

- ألف الطهطاوى كتاب ) .......... اإلبريز( معلومة.  

- عمل الطهطاوى مدرسا للترجمة فى ......... الطب المصرية.  

-    درس الشيخ رفاعة اللغة ................... دراسة متعمقة  

ابع : ابحث و فكر:  الن�شاط 

أ-  اجمع معلومات عن  رحالت بعض الرحالة إلى البالد األجنبية

ُل الّدر�ُس الأوَّ 3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى40 اللغة العربية

اإعرابهاالكلمة 

الن�شاط الثانى :

    �شع عالمَة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غري ال�شحيحة :
)  ( ياحة فقط.     فُر إلى الخارِج يكوُن للمتعة والسِّ أ- السَّ  

)  ( ب - ُتساعدنا الترجمُة على َفهِم اآلخر.       

)  ( جـ - عاِصمُة فرنسا مدينة »ليون«.       

الن�شاط الثالث :    اقراأ ثم اأجب:
يُخ رفاعُة هذه الفرصَة ودرس اللُّغة »اغتنم الشَّ  

الَفرنسية دراسًة متعمقًة ساعدته على َترجمة مبادئ   

غة العربية، ثم كتب  الُعلوم من اللُّغة الَفرنسية إلى اللُّ  

هذه الرحلَة، والتى استغرقت خمَس سنوات«.  

اأ- اأعرب ما تحته خط.  

.............................................. ع عنواًنا للفقرة ال�شابقة.  ب- �شَ  

جـ- )اغتنم - الفر�شة - مبادئ(. هاِت معنى الكلمة الأولى ، وجمع الثانية، ومفرد الثالثة فى جمل من تعبيرك.  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

د- ما الفر�شُة التى اغتنمها ال�شيُخ رفاعة؟  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

هـ- كيف و�شف ال�شيُخ رفاعة هذه الرحلة؟  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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 الن�شاط الرابع : �شع الكلمات الآتية فى جمل من اإن�شائك بحيث ُتعَرُب مفعول به ثانيًا:
َماُل - جائزة - خضرة - ثياب .  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ِم املجتِمع كما فهمت من الدر�ص. جمة فى تقدُّ   الن�شاط الخام�ص :اكتب مو�شوًعا عن دوِر الترَّ
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الن�شاط ال�شاد�ص :اأكمل مكان النقط فيما يلي :
يُخ رفاعة بمدينة .......................... .  1- ولد الشَّ  

يُخ رفاعة بالجامع .................... . 2- التحَق الشَّ  

يُخ رفاعة إلى ............................ . 3- ساَفر الشَّ  

يخ رفاعة باألزهِر اللُّغة ............. . 4- درس الشَّ  

5-رحل الطهطاوى عن ........... فى عام 1873 )معلومة(.  

6- ............ الطهطاوى صحيفة )الوقائع المصرية( .  

7- ألف الطهطاوى كتاب ) .......... اإلبريز( معلومة.  

8- عمل الطهطاوى مدرسا للترجمة فى ......... الطب المصرية.  

9-    درس الشيخ رفاعة اللغة ................... دراسًة متعمقًة.  

 الن�شاط ال�شابع : ابحث و فكر:

الة إلى البالِد األجنبيِة. أ-  اجمع معلوماٍت عن  رحالِت بعِض الرحَّ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الكلمة 

الن�شاط الثانى :

حيحة : أمام العبارة غري ال�  ) حيحة وعالمة ) أمام العبارة ال�  ) ع عالمة )     
أ- الس إلى الخارج يكون للمتعة والسياحة فقط.       

ب - تساعدنا الترجمة على ف اآلخر.        

جـ - عاص فرنسا مدينة »ليون«.        

أ ثم  الن�شاط  :    
»اغتنم  رفاعة هذه الفرصة ودرس   

رنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة    

لوم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، ثم كتب   

هذه الرحلة، والتى استغرقت خمس سنوات«.  

أعرب ما تحته خط. اأ-   

ع عنوانا للفقرة ال�  ب- �  

ة - مبادئ(. هات معنى الكلمة الأولى ، وجمع الثانية، ومفرد الثالثة فى جمل من تعبيرك. جـ- )اغتنم - الفر�  

د- ما الفر� التى اغتنمها ال�شيخ رفاعة؟  

ف ال�شيخ رفاعة هذه الرحلة؟ هـ- كيف و�  



 الأو

ى الثانى                 الف�صل الدرا�

-   اكتب فقرة عن قناة السويس الجديدة

- ملخصا عن أه األعمال التى قام بها الشيخ رفاعة بعد عودته من باريس.

خ مرة    الن�شاط العا�شر :  اكتب بخط الرقعة مرة وبخط الن�

          رفاعة رائد التنوير فى العصر الحديث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ُل الّدر�ُس الأوَّ 3
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الن�شاط الثامن:   اكتب ما يلى:
اكمل البطاقة ال�شخ�شية الآتية: اأ- 

ب  -  ما يمليه عليك المعلم.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

حافة. الن�شاط التا�شع :اكتب  1- عن إسهاماِت رفاعة الطهطاوى فى مجاِل الصِّ
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

هطاوى االسم :     رفاعة رافع الطَّ

مكان الميالد: ...................................

سنة الميالد: .....................................

المهنة: ............................................

أسفاره: ...........................................

أهم أعماله: ....................................

تاريخ الوفاة: ..................................
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2-   اكتب فقرة عن قناة السويس الجديدة.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3- ملخًصا عن أَهمِّ األعمال التى قام بها الشيخ رفاعة بعد عودته من باريس.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

قعة مرة وبخط الن�شخ مرة اأخرى:   الن�شاط العا�شر :  اكتب بخط الرُّ

الشيُخ رفاعُة رائُد التنوير فى العصِر الحديِث.          
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 الأو

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الن�شاط الثامن:   اكتب ما يلى:
ية الآتية: اكمل البطاقة ال�شخ�  

ب  -  ما يمليه عليك المعلم.

- عن إسهامات رفاعة الطهطاوى فى مجال الص الن�شاط  :اكتب  

االسم :     رفاعة رافع الط

مكان الميالد: ...................................

سنة الميالد: .....................................

المهنة: ............................................

أسفاره: ...........................................

أهم أعماله: ....................................

تاريخ الوفاة: ..................................



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثانى

هـ- اجعل الجمل الآتية مبنية للمجهول:

- فهم التلميذ الدرس.                              

- شيد البن المنزل.                                 

- أعلن المدير فوز فصلنا فى المسابقة.   

- شرح المعلم المسألة     

- سم االبن كالم أبيه.     

حيحة و� أمام العبارة غري ال� حيحة وعالمة   أمام العبارة ال� ع عالمة   الن�شاط الثانى: 

          أ- يؤثر الخ بالسلب على المجتمع.                ) 

ب- السخرية صفة محمودة.         

جـ -  التقارب والتعارف بين الشعوب سبيل السالم العالمى     

اليب التالية: ح الغر� من الأ� الن�شاط الثالث: و�
- النداء فى قوله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا«.   

- النهى فى قوله تعالى: »وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا«. ................................

- األمر فى قوله تعالى: »يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل    

       لتعارفوا«. 

    

  الن�شاط الرابع :  

 

لوبك.  ابقة ب أ- ا�شرح الآية ال�

ب- اختر ال� مما بين القو�  

- )فأصلحوا( أسلوب:   ...........................  )أمر - نهى - استفهام(.   

- مضاد )إخوة( :    )أصدقاء - أعداء - أقارب(.   

مون( فعل:    )أمر - ماض - مضارع(. - )ت   

3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى44 اللغة العربية

الّدر�ُس الثانى

      اأ- ا�شتخرج اأدواِت العطف مما يلى:
1- ساَفر محمٌد ثم محمود.               ..........................   

.......................... 2- أَشاهد فيلًما أو مسرحية.   

              .......................... 3- يزرع الفالح القطن ثم َيجنيه.    

.......................... 4- َيرجو المجتهُد النجاَح ال الرسوَب. 

ب- ا�شتخرج الفعَل والفاعل فى الجمل الآتية:

  .................... 1- حكم القاضى بالعدِل.       

2- َيسهر األطباء على راحة المرضى.   .................... 

 .................... 3- أشرقت الشمُس.     

                         ....................   4- أدى العامُل واجبه.      

5- أعجبتنى المسرحية.     .................... 

د الفعل المبنى للمجهول ونائب الفاعل فيما يلى: جـ- حدِّ

.................... 2- ُبنَى المنزُل.     .................... 1- ُكِتَب الدرُس.    

حراء.     ....................4- يحكم بالعدل ..................... 3- اِْسُتْخِرَج البتروُل من الصَّ

د- اجعل الأ�شماء الآتية نائًبا للفاعل فى جمل من اإن�شائك:

)القطن - الدروس - السمك - القصيدة(     

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 )تذكر اأن(
• الصلح والتسامح وعدم الخصام .           • عدم السخرية من اآلخرين.  

• عدم الغيبة.                                  • إحسان الظن دائما بالناس.

•عدم التجسس .                  

         •  الناس جميعًا من أصل واحد وأحسنهم مكانة عند الله الذين يتقونه ويخشونه.

حق الآخر

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
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الّدر�ُس الثانى

هـ- اجعل الجمل الآتية مبنية للمجهول:

             .................... 1- فهم التلميُذ الدرَس.                 

              .................... 2- شيَّد البنَّاُء المنزَل.                   

 .................... 3- أعلن المديُر فوَز فصلنا فى المسابقة.  

 .................... 4- شرَح المعلُم المسألَة.    

 .................... 5- سِمَع االبُن كالَم أبيه.    

الن�شاط الثانى: �شع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غري ال�شحيحة و�شوبها:

)           أ- يؤثِّر الِخَصاُم بالسلب على المجتمع.                ) 

)  ( خرية صفٌة محمودة.       ب- السُّ  

)  ( جـ -  التقارُب والتعارُف بين الشعوب سبيل السالم العالمّى.    

الن�شاط الثالث: و�شح الغر�ص من الأ�شاليب التالية:
................................ ها الذين آمنوا«.    1- النداء فى قوله تعالى: »يا أيُّ

2- النهى فى قوله تعالى: »وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعًضا«. ................................

3- األمر فى قوله تعالى: »يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل    

..........................................        لتعارفوا«. 

    

  الن�شاط الرابع :  

 

اأ- ا�شرح الآية ال�شابقة باأ�شلوبك. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ب- اختر ال�شحيَح مما بين القو�شين:  

1- )فأْصلحوا( أسلوب:   ...........................  )أمر - نهى - استفهام(.   

...........................  )أصدقاء - أعداء - أقارب(. 2- ُمضاد )إخوة( :     

...........................  )أمر - ماض - مضارع(. 3- )ُترَحمون( فعل:     

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

تخرج  العطف مما يلى: أ- ا�       
- سافر محمد ثم محمود.                  

- أشاهد فيلما أو مسرحية.   

- يزرع الفالح القطن ثم يجنيه.                  

- يرجو المجتهد النجاح ال الرسوب 

تخرج الفعل والفاعل فى الجمل الآتية: ب- ا�

- حكم القاضى بالعدل.         

- يسهر األطباء على راحة المرضى.    

- أشرقت الشمس.      

- أدى العامل واجبه.                                  

- أعجبتنى المسرحية.      

جـ- حدد الفعل المبنى للمجهول ونائب الفاعل فيما يلى:

- ب المنزل.   - ك الدرس.      

- يحكم بالعدل . - ا البترول من الصحراء.     

ماء الآتية نائبا للفاعل فى جمل من  د- اجعل الأ�

)القطن - الدروس - السمك - القصيدة(     

 )تذكر 
 الصلح والتسامح وعدم الخصام .            عدم السخرية من اآلخرين.  

 عدم الغيبة.                                   إحسان الظن دائما بالناس.

عدم التجسس .                  

         •  الناس جميعا من أصل واحد وأحسنهم مكانة عند الله الذين يتقونه ويخشونه.

حق الآخر

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

الن�شاط الأول :
أ- ماذا يوجد على سطح القمر؟

ب- ما الفر بين القمر واألرض؟

      

أ، ثم ميز التوكيد، وبين نوعه فيما يلى: أ- اقر  
- أ اإلنسان الصادق الصادق فى قوله وعمله. 

- يفوز يفوز المجد    

ـ- لن لن أكذ أبد    

- حفظت القصائد كل    

- عاد المسافرون جميع   

ب- حدد التوكيد فيما يلى:

-  نحن نحن نحب السالم.   - هو هو تلميذ متميز.           

- أدى هو عينه تمار الصباح.       . - قمت أنا بكتابة الر

 )تذكر 
  القمر ينير السماء ليال

  القمر يكتمل  فيكون بدرا ويبدو مثل القوس الرفيع فيكون عندئذ هالال  .

  حركة القمر تسبب المد والجزر .

 جو القمر حار جدا  في النهار بارد جدافي الليل.

  األصوات ال تسمع في جو القمر.

  القمر يتسبب فى إحداث ظاهرة الكسوف .

الن�شاط الثانى: تدريبات لغوية

3
الوحدة
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الّدر�ُس الثانى

جـ- ا�شتخرج من الآية:  

................................ -جمًعا، وبّين نوعه:     

............................... - خبًرا مرفوًعا:     

.............................. - ظرًفا، وبيِّن نوعه :     

الن�شاط اخلام�ص :

.............................. أ- ضع عنواًنا لآلية السابقة.   

ها الناُس«؟.............................. ب- ما الغرض من النداء فى اآلية : »يا أيُّ  

.............................. جـ- لماذا جعل الله الناس شعوًبا وقبائل؟    

.............................. د-  أكمل ما يأتى بما هو مطلوب :      

  ..............................    جمع: أنثى:      

..............................      مفرد: قبائل:       

.............................. معنى: أتقاكم:         

الن�شاط ال�شاد�ص: اكتب:عن صفاِت المواطن الصالح.
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الن�شاط ال�شابع: اأ-  اكتب ما ُيمليه عليك المعلم.
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

  ب-  اكتب البيت الآتي بخط الن�شخ.

واعلْم بأنَّ ُدعاَءُه ال ُيْحَجُب  واحذْر من المظلوم سهًما صائًبا  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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اكتب

الّدر�ُس الثالث

الن�شاط الأول :
أ- ماذا يوجد على سطح القمر؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ب- ما الفرُق بين القمر واألرض؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

      

ز التوكيَد، وبين نوَعه فيما يلى:  اأ- اقراأ، ثم ميِّ
............................................... 1- ُأِحبُّ اإلنساَن الصادَق الصادَق فى قوله وعمله. 

...............................................     . 2- يفوُز يفوُز المجدُّ

............................................... 3ـ- لْن لْن أكِذَب أبًدا.    

............................................... 4- حفظُت القصائَد كلَّها.    

............................................... 5- عاد المسافروَن جميُعهم.   

ب- حدد التوكيد فيما يلى:

1- هو هو تلميٌذ متميٌز. ...............          2-  نحُن نحُن نحبُّ السالم.  ...............

3- قمُت أنا بكتابِة الرِّسالِة.    ...............  4- أدى هو عيُنه تماريَن الصباح................

 )تذكر اأن(
•  القمر ينير السماء لياًل.

•  القمر يكتمل  فيكون بدرا ويبدو مثل القوس الرفيع فيكون عندئذ هالال  .

•  حركة القمر تسبب المد والجزر .

• جو القمر حار جدا  في النهار بارد جًدافي الليل.

•  األصوات ال ُتسمع في جو القمر.

•  القمر يتسبب فى إحداث ظاهرة الكسوف .

القـمــــر

الن�شاط الثانى: تدريبات لغوية

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثانى

تخرج من الآية: جـ- ا�  

ا، وبين نوعه:     

- خبرا مرفوعا:     

- ظرفا، وبين نوعه :     

الن�شاط  :

أ- ضع عنوانا لآلية السابقة.   

ب- ما الغرض من النداء فى اآلية : »يا أيها الناس  

جـ- لماذا جعل الله الناس شعوبا وقبائل؟    

د-  أكمل ما يأتى بما هو مطلوب :      

   جمع: أنثى:        

     مفرد: قبائل:       

معنى: أتقاكم:         

عن صفات المواطن الصالح.  : الن�شاط ال�

أ-  اكتب ما يمليه عليك المعلم. ابع:  الن�شاط ال�

  ب-  اكتب البيت الآتي بخط الن�

 من المظلوم سهما صائب   بأن د ال ي 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

تخرج من الفقرة ما يلى:         هـ- ا�

 - ف الزم  

ه.   - فاعال واضب

- اسما مجرور 

ه.  - ظرف مكان واضب

- مضافا إليه.   

الن�شاط اخلام�
 »وحيث إنه ال هواء فى جو القمر، فال ت األصوات ؛ألن الهواء ضرورى فى نقل الموجات 

الصوتية، لذا يخاط الرواد بعضهم بعضا باستعمال اإلشار أوبالالسلكى...«

حيحة مما بين القو� اأ- اختر الإجابة ال�  

)محتمل - مطلوب - مهم(. - معنى )ضرورى(:               

) الشارة - اإلشارة - المشاورة(. - مفرد )اإلشارات( :          

؟ ولماذا؟ هم البع� اء بع� ب- كيف يخاطب رواد الف�  

أعرب نائب الفاعل - جمعا وبين نوعه - تخرج من العبارة ال� مبنيا للمجهول ،و  جـ- ا�  

إلى جمع. ا وحوله 

حيحة و� اخلط أمام العبارة غري ال�  ) حيحة وعالمة ) أمام العبارة ال�  ) ع عالمة ) الن�شاط     
)          ( أ- توجد فوق سطح القمر آالف الفجوات العميقة.        

)          ( ب- يدور القمر حول األرض، وتدور األرض حول الش      

)          ( جـ - يرى اإلنسان القمر من جميع جوانبه المواج لألرض.     

د - يصعب المشى فوق القمر؛ألن وزن اإلنسان على القمر أكبر من وزنه على األرض. )          (  

3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى48 اللغة العربية

الّدر�ُس الثالث

جـ- احذف )ظن( واأخواتها من الجمل الآتية وا�شبط ركنى الجملة:

1- علمت الكالَم عنواًنا على صاحبه.                   2- رأيُت الوفاَء دلياًل على النبِل.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

داقة.                    4- ظننُت القمَر ساطًعا 3- ظننت المجاملَة حارسًة للصَّ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

د- ا�شتخدم الأفعال الآتية  فى جمل من اإن�شائك:

)ظن - رأى - وجد - جعل(

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

بها:  وِّ الن�شاط الثالث : �شع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )✘( اأمام غريال�شحيحة و�شَ
)  ( أ- َيظهُر القمُر دائًما فى صورِة َبدٍر.       

)  ( ب- ُيمكُن للكائناِت الحيَِّة أن َتعيَش فوَق سطِح القمِر.     

)  ( جـ - ال يتسبُب القمُر فى إحداِث المدِّ والجزِر.     

الن�شاط الرابع :اقراأ، ثم اأجب:
»يَصعُب المشى فوَق سطح القمِر؛ ألن وزَن رائِد الفضاِء فوق القمر أقلُّ كثيًرا   

       من وزنه على األرِض، لذا يثقل حذاُء الرائد لمساعدته على المشى المتوازن.«

ْع عنواًنا للفقرة ال�شابقة.        اأ- �شَ

      ب- )المتوازن - الم�شى - حذاء(. هات معنى الكلــمة الأولــى، وم�شـاد الثانية، وجمــع الثــالثة فــى جمل من تعبيرك .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

   جـ- اأكمل مكان النقط  يق�شد بكلمة »رائد« فى الفقرة: ................................

       د- لماذا ي�شعب الم�شى فوق �شطح القمر؟  ................................



�رشكة �صحــــــارا للطباعة
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49 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

       هـ- ا�شتخرج من الفقرة ما يلى: 

1 - ِفعاًل الزًما................................  

2- فاعاًل واضِبْطه.  ..........................

3- اسًما مجروًرا............................. 

4- ظرف مكان واضِبْطه. ......................

  .............................. 5- مضاًفا إليه. 

الن�شاط اخلام�ص:
 »وحيث إنه ال هواء فى جوِّ القمر، فال ُتْسَمُع األصواُت ؛ألن الهواء ضرورىٌّ فى نقل الموجاِت 

الصوتية، لذا يخاِطُب الرواُد بعَضهم بعًضا باستعمال اإلشاراِت أوبالالسلكى...«

اأ- اختر الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين:  

)محتمل - مطلوب - مهم(. 1- معنى )ضرورى(:               

) الشارة - اإلشارة - المشاورة(. 2- مفرد )اإلشارات( :          

ب- كيف يخاطب رواد الف�شاء بع�شهم البع�ص؟ ولماذا؟  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

جـ- ا�شتخرج من العبارِة ال�شابقة:فعاًل مبنيًا للمجهول ،و اأعرب نائب الفاعل - جمًعا وبين نوعه -  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
مفرًدا وحوله اإلى جمع.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ْب اخلطاأ: وِّ الن�شاط ال�شاد�ص:    �شع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غري ال�شحيحة و�شَ
)          ( أ- توجد فوق سطِح القمِر آالُف الفجواِت العميقة.        

)          ( مس.     ب- يدور القمُر حوَل األرِض، وتدوُر األرُض حوَل الشَّ  

)          ( جـ - يرى اإلنساُن القَمر من جميع جوانبه المواِجهِة لألرض.     

د - يصعُب المشى فوق القمِر؛ألن وزَن اإلنساِن على القمر أكبُر من وزنه على األرض. )          (  

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثالث

بط ركنى الجملة: أخواتها من الجمل الآتية وا� جـ- احذف )ظن( و

- رأيت الوفاء دليال على النبل - علمت الكالم عنوانا على صاحبه.                   

- ظننت القمر ساطع - ظننت المجاملة حارسة للصداقة.                    

تخدم الأفعال الآتية  فى جمل من  د- ا�

)ظن - رأى - وجد - جعل(

بها:  حيحة و� أمام غريال� حيحة وعالمة   أمام العبارة ال� ع عالمة   الن�شاط الثالث : 
أ- ي القمر دائما فى صورة ب        

ب- ي للكائنات الحي أن ت فوق سطح القمر      

جـ - ال يتسبب القمر فى إحداث المد والجزر      

أ، ثم  الن�شاط الرابع :
  المشى فوق سطح القمر؛ ألن وزن رائد الفضاء فوق القمر أقل كثيرا 

       من وزنه على األرض، لذا يثقل حذاء الرائد لمساعدته على المشى المتوازن.«

أ- � عنوانا للفقرة ال�        

ـاد الثانية، وجمــع الثــالثة فــى جمل من تعبيرك .       ب- )المتوازن - الم�شى - حذاء(. هات معنى الكلــمة الأولــى، وم�

د بكلمة »رائد« فى الفقرة: ................................ أكمل مكان النقط  يق�    جـ- 

طح القمر؟  ................................ عب الم�شى فوق �        د- لماذا ي�



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الثالث

ب-  بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:   

(. سورة يس آية )                قال تعالى: ) قد منازل حتى عاد كالع الق

3
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ال�صف الأ ول الإعدادى50 اللغة العربية

الّدر�ُس الثالث

 الن�شاط ال�شابع :ابحث و فكر:
مِس واألرض؟ وما شعوُر الناس                     أ-  ما اسُم الظاهرِة التى تحدُث إذا مرَّ القمُر بين الشَّ

ِتجاهها؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ب-  ارجع إلى المكتبِة، وابحْث عن معلوماٍت عن القمِر.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الن�شاط الثامن :اكتب ملخًصا تتخيَّل فيه الحياَة على كوكِب المريخ.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الن�شاط التا�شع :اكتب ما يلى:
 أ-  ملخًصا عن أوِل رحلٍة للقمر.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



�رشكة �صحــــــارا للطباعة
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51 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُس الثالث

ب-  بخطِّ النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:   

ْرناُه منازَل حتى عاَد كالُعرجوِن الَقديِم(. سورة يس آية )39(                قال تعالى: )والَقَمَر قدرَّ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الشمس
عطارد

الزهرة

املريخ

املشرتى
زحل

أورانوس

نبتون

بلوتو

األرض

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الثالث

ابع :ابحث و فكر:  الن�شاط ال�
أ-  ما اسم الظاهرة التى تحدث إذا مر القمر بين الش واألرض؟ وما شعور الناس                    

ب-  ارجع إلى المكتبة، وابحْث عن معلومات عن القمر

الن�شاط الثامن :اكتب ملخصا تتخيل فيه الحياة على كوكب المريخ.

ع :اكتب ما يلى: الن�شاط التا�
 أ-  ملخصا عن أول رحلة للقمر.



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الرابع

أعرب ما تحته خط. جـ- 

وغير ما يلزم.    ابقة للمثنى بنوعيه، وللمخاطبة، وجمع المذكر،   ه ينجح(.ح العبارة ال� )التلميذ الذى يجتهد فى درو�  

هـ- ع فيما يلى الخبر، وب نوع

أ- الحياة كفاح      د- الصبر م الف

ب- القوة فى االتحاد.  هـ- الدولة تساعد الفقراء .

جـ- مدرستنا مبناها قديم

ئلة التالية: أجب عن الأ� أ الفقرة التالية:  ثم      و-اقر

دة غير  »نصح أحد األطباء أصدقاءه، فقال: الرأس خال من الهموم، األرجل دافئة عند النوم، الم

 بالطعام، هذه أسباب طول العمر، فلتعرفوها ولتعملوا بها تصحوا وتسلموا وتعيشوا طويال

تخرج من الفقرة ال�      ا�

- جملة اسمية وجملة فعلية، وبين ركنيهما.          

 - جمعين  للتكسير.

- ف مسندا لضمير رفع. 

ا، وبين نوعه وعالمة إعرابه. - خ  

- ف الزما، وآخر متعدي

 - ف مضارع

أخرى.: )الر خال من الهموم ح-  العبارة الآتية بتوكيد لفظى مرة، وبتوكيد معنوى مرة 

الكلمة 

3
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ال�صف الأ ول الإعدادى52 اللغة العربية

الّدر�ُص الرابع

      اأ- اقراأ الن�ص التالى، ثم اأجب عن الأ�شئلة التالية:
» َمّر عمُر بُن الخطاِب -رضى الله عنه- بُغلمان َيلعبون، فلما رَأْوه تفرّقوا هائبين إال غالًما ثبت مكانه فى 

شجاعة، فقال له عمُر: لقد َفرَّ َمْن كان َمَعَك من أصحابِك، ولم َيقْف إال أنت، فما لك أّيها الغالُم؟ فقال:

عها لك، ولم أرتكْب ذنًبا فأخاف عقاَبك، َفُسرَّ الخليفُة  يا أميَر المؤمنين، لم تكن الطريُق ضيقًة فأوسِّ

بحسِن جوابه، وشكَره على شجاعته.«

ب- ا�شتخرج من القطعة:

1- جمًعا للمذكر السالم، وَبيِّْن موقَعه من اإلعراب .   ................................................

2- جملًة فعلية وبين ركنيها .................................................

3- ِفْعاًل متعديا.   ................................................

4- كلمًة مبدوءة بألِف وصٍل، وأخرى مبدوءة بهمزة قطع. ...............................................

5- ِفْعاًل مسنًدا لواو الجماعة. ................................................

6- ِفْعاًل الزًما.  ................................................

7- ِفْعاًل مبنيًّا للمجهوِل.  ................................................

 )تذكر اأن(
•   الله -عز وجل- يخرج اإلنسان من ظلمة العسر إلى نور اليسر .

• على اإلنسان أال يحتقر أحًدا حتى لو كان فقيرا.
•  الفقير قد يكون أكثر تمسكا بالفضائل من الغني.

• ال ينبغي أن يطلب  الغنى بإذالل نفسه.
• الفقر مع العزة أفضل من الغنى مع الذل.

•التوكيد اللفظى يكون بتكرار االسم أو الفعل أو الجملة .
•التوكيد المعنوى يكون باستخدام كلمة بعينها مثل كال للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث وأنفس 

وأعين وجميع وكل لتوكيد الجمع.

•يلحق بكال وكلتا وأنفس وأعين وجميع وكل ضمير يعود على المؤكد

ن�شــــائــح

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية
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53 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُص الرابع

جـ- اأعرب ما تحته خط.

وغير ما يلزم.    ْل العبارة ال�شابقة للمثنى بنوعيه، وللمخاطبة، وجمع المذكر،   )التلميذ الذى يجتهد فى درو�شه ينجح(.َحوِّ د- 

........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ْن نوَعه: ْن فيما يلى الخبر، وَبيِّ هـ- َعيِّ

..........................     د- الصبُر ِمفتاُح الَفرِج........................... أ- الحياُة كفاٌح. 

ب- القوُة فى االتحاد...........................  هـ- الدولُة ُتساعد الفقراَء ........................

جـ- مدرسُتنا مبناها قديٌم.

    و-اقراأ الفقرة التالية:  ثم اأجب عن الأ�شئلة التالية:

»نصح أحُد األطباِء أصدقاءه، فقال: الرأس خاٍل من الهموم، األرجُل دافئٌة عند النوم، الَمِعدة غير 

عام، هذه أسباُب طول العمر، فلتعرفوها ولتعملوا بها تصّحوا وتسلموا وتعيشوا طوياًل«. ُمتخمٍة بالطَّ

     ا�شتخرج من الفقرة ال�شابقة:

1- جملًة اسميًة وجملًة فعليًة، وبين ركنيهما.          

2 - جمعيِن  للتكسير.

3- ِفْعاًل مسنًدا لضمير رفع. 

 4- َخبًرا، وبين نوعه وعالمة إعرابه.

5- ِفْعاًل الزًما، وآخر متعدًيا.

6 - ِفْعاًل مضارًعا.

ْد العبارَة الآتيَة بتوكيٍد لفظى مرًة، وبتوكيد معنوى مرة اأخرى.: )الراأ�ُص خاٍل ِمن الهموِم(. ح- اأكِّ

..............................................................................................................................................

اإعرابهاالكلمة 

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

ئلة التالية: أجب عن الأ� أ الن�ص التالى، ثم  أ- اقر       
ه تفرقوا هائبين إال غالما ثبت مكانه فى  »  عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-  يلعبون، فلما رأ

شجاعة، فقال له عمر: لقد ف م كان م من أصحابك، ولم ي إال أنت، فما لك أيها الغالم؟ فقال:

يا أمير المؤمنين، لم تكن  ضيقة فأوسعها لك، ولم أرتكب  فأخاف عقابك، ف  

 جوابه، وشكره على شجاعته.«

تخرج من القطعة: ب- ا�

- جمعا للمذكر السالم، وب موقعه من اإلعراب .   ................................................

- جملة فعلية وبين ركنيها .................................................

- ف متعديا.   ................................................

- كلمة مبدوءة بألف وصل، وأخرى مبدوءة بهمزة قطع. ...............................................

- ف مسندا لواو الجماعة. ................................................

- ف الزما.  ................................................

- ف مبنيا للمجهول.  ................................................

 )تذكر 
   الله -عز وجل- يخرج اإلنسان من ظلمة العسر إلى نور اليسر .

 على اإلنسان أال يحتقر أحدا حتى لو كان فقيرا.

  الفقير قد يكون أكثر تمسكا بالفضائل من الغني.

 ال ينبغي أن يطلب  الغنى بإذالل نفسه.

 الفقر مع العزة أفضل من الغنى مع الذل.

التوكيد اللفظى يكون بتكرار االسم أو الفعل أو الجملة .

التوكيد المعنوى يكون باستخدام كلمة بعينها مثل كال للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث وأنفس 

وأعين وجميع وكل لتوكيد الجمع.

يلحق بكال وكلتا وأنفس وأعين وجميع وكل ضمير يعود على المؤكد

الن�شاط الأول : تدريبات لغوية



ى الثانى                 الف�صل الدرا�

 الرابع

ب- ا�شرح البيتين ب  

جـ- عين فى البيتين تعبيرا جميال وبين قيمته.  

أكمل ما ي د-   

غرضه: .................. )وال تحتقر ذا فاقة( أسلوب: ...............    

أفاد: ....................... )بين الفقير والغنى( ...........................    

هـ- علل:  

-يجب أن نعامل الناس بالخير والرحمة   

- عدم طلب الغنى بالذل.   

الن�شاط الثالث:     برقية لزميل لك حقق مكانة عالية فى المسابقة.

3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى54 اللغة العربية

د الفعل المبنى للمجهول فيما يلى: ط- حدِّ

................................ 1- َمْن أساَء إلى الناِس ُأِسىء إليه.  

................................. 2- ُتْرَوى عن علمائنا معارف كثيرة  

................................ 3- نصح الطالب باالجتهاد.   

ى- اقراأ الفقرة التالية  ثم اأجب عن الأ�شئلة:

»قديما ظنَّ اإلنسان السماء قبًة زرقاء، وَحِسَب النجوَم مصابيَح، والشمَس قرًصا منيًرا . أما اليوم فقد 

ل الكواكَب بعيِن العلِم، فبدْت له أوسَع من ذلك النطاق، وَفَحصها بما  عَب سهاًل، وتأمَّ جعل اإلنساُن الصَّ

اخترَعه من آالِت البصِر، فرآها دلياًل على قدرة الله.«

•  ا�شتخرج من الفقرة:

   ................................ 1- )ظّن( وبعض أخواتها.   

   ................................ 2- أدوات العطف.    

 ................................ 3- فاعاًل ، وبين عالمة رفعه.  

................................ 4- جمع تكسير، واذكر مفرده.  

................................ 5- مفرًدا مؤنًثا، واجمعه جمًعا مؤنًثا سالًما. 

................................ 6- َأْعرِْب ما تحته خط فى الفقرة.  

 الن�شاط الثانى :   قال ال�شاعر:
َلِقيَت بِِه َشْهًما ُيِبرُّ عـــلى الُمْثِرى وال َتْحَتِقْر ذا فاَقـــــٍة َفَلُربَّما  

َورُبَّ َغِنىٍّ ال َيريــــُش وال َيْبِرى َفُربَّ َفقيٍر َيْمأُل الَقْلَب ِحْكَمًة  

اأ- هات مرادف: )المثرى - فاقة( وجمع )حكمة( وم�شاد )ال�شهم( فى جمل من تعبيرك.  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

اإعرابهاالكلمة 

الّدر�ُص الرابع
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3
الوحدة

55 الف�صل الدرا�صى الثانى                

الّدر�ُص الرابع

اكتب

ب- ا�شرح البيتين باأ�شلوبك.  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

جـ- عين فى البيتين تعبيًرا جمياًل وبين قيمته.  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

د- اأكمل ما ياأتى:  

غرضه: .................. )وال تحتقر ذا فاقة( أسلوب: ...............    

أفاد: ....................... )بين الفقير والغنى( ...........................    

هـ- علل:  

-يجب أن نعامل الناس بالخير والرحمة   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

و- عدم طلب الغنى بالذل.   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الن�شاط الثالث:     برقية لزميل لك حقق مكانة عالية فى المسابقة.
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ط- حدد الفعل المبنى للمجهول فيما يلى:

ىء إليه.   - م أساء إلى الناس أ

ى عن علمائنا معارف كثيرة   - ت

- نصح الطالب باالجتهاد.   

أجب عن الأ� أ الفقرة التالية  ثم   -
، وح النجوم مصابيح، والشمس قرصا منيرا . أما اليوم فقد  »قديما ظن اإلنسان   

صها بما  جعل ا الص سهال، وتأمل الكواكب بعين العلم، فبدت له أوسع من ذلك النطاق، و

ه من آالت البصر، فرآها دليال على قدرة 

تخرج من الفقرة:   •

- )ظن( وبعض أخواتها.      

- أدوات العطف.       

- فاعال ، وبين عالمة رفعه.   

- جمع تكسير، واذكر مفرده.  

- مفردا مؤنثا، واجمعه جمعا مؤنثا سالم 

- أ ما تحته خط فى الفقرة.  

 الن�شاط الثانى :   قال ال�شاعر:
ا ي عـــلى الم وال ت ذا فاق ف   ب ش

 ف ي الق ح   غ ال ي وال ي

اد )ال�شهم( فى جمل من تعبيرك. اأ- هات مرادف: )المثرى - فاقة( وجمع )حكمة( وم�  

الكلمة 

 الرابع



ل الدرا�سى الثانى

 الوحدة الثالثة

    من مو�ضوع  »رحالت تاريخية«:
» جاء إلى القاهرة والتحق بالجامع األزهر، ودرس فيه اللغة  ومبادئ الدين اإلسالمى، وبعد 

تخرجه أرسله  على باشا )حاكم مصر فى ذلك الوقت( على رأس  من أربعين  من 

المتفوقين فى العلم إلى فرنسا.«

يخ رفاعة الطهطاوى؟ أثر مدينة القاهرة على ال� اأ- ما   

أكمل المطلوب مكان النقط: ب-   

       مفرد: مبادئ: ..............     جمع :  بعثة: ...................      مضاد: التحق: ............  

إلى فرن� يخ رفاعة الطهطاوى فى بعثة  ل ال� جـ- لماذا   

أعرب ما تحته خط. د-     

تخرج من العبارة:  الزما ، وآخر متعديا - جمعا، وبين نوعه -            هـ- ا�

، وبين ما يدل عليه(. ا  متص

     من ن�ص حق الآخر:

ابقة ب رح الآية ال� اأ- ا�  

خر - تلمزوا - الألقاب(   ب- )ي  

   - هات مضاد األولى، ومعنى الثانية، ومفرد الثالثة.

تخرج من الآية تعبيرين جميلين. جـ- ا�  

    من مو�ضوع القمر:
» وليس فوق  حياة؛ ألنه ال يوجد  وال هواء - ويحمل رواد الفضاء الماء والهواء فى  

مشدودة فوق ظهورهم وال يخلعونها إال داخل المركبة الفضائية .........«.

أ- لماذا  توجد حياة فوق القمر؟ وكيف يحيا رواد الف�ضاء عليه؟

ورة احلجرات )

3
الوحدة

ال�صف الأ ول الإعدادى56 اللغة العربية

الّدر�ُص الرابع

4

الن�شاط الرابع:    اكتب ما يلى:
أ- ملخًصا عن أهمية َأْخِذ الحذِر والحيطة فى حياتنا.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

لِّ والهوان، وعّلقها على حائط بالمدرسة. ُر فيها زمالءك من َقبول الذُّ ب- الفتًة: ُتحذِّ

..............................................................................................................................................

جـ-  ما يمليه عليك معلمك.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

د- اكتب بخطِّ النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

فاإن الغنى فى الذل �شّر من الفقر ول تعترف بالذّل فى طلب الغنى       
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 الن�شاط اخلام�ص:  اكتب التوكيد المنا�شب مكان النقط:
- أخذت الطالبتاِن .......... الجائزة. - أخذ الطالباِن......... الجائزة.   

- مررت بالّطالبتين ................... - مررت بالطالبين.............   

- قرأت  القصيدتين .................. - قرأت الكتابين .................   

الن�شاط ال�شاد�ص:  اكتب التوكيد املنا�شب مكان النقط فيما يلى:

أ- حضر المعلمون ........... حفلة توزيع الجوائز.  

ب- الباطل ........... منهزم دائًما.  

جـ- النصيحتان ......... مفيدتان لى.  

د- أعطى المدير ......... الهدية إلى صديقى المجتهد.  
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مراجعة الوحدة الثالثة

1    من مو�ضوع  »رحالت تاريخية«:
» جاء إلى القاهرة والتحق بالجامع األزهر، ودرس فيه اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمى، وبعد 

تخرجه أرسله محمد على باشا )حاكم مصر فى ذلك الوقت( على رأس بعثة من أربعين شابًّا من 

المتفوقين فى العلم إلى فرنسا.«

اأ- ما اأثر مدينة القاهرة على ال�ضيخ رفاعة الطهطاوى؟  

ب- اأكمل المطلوب مكان النقط:  

       مفرد: مبادئ: ..............     جمع :  بعثة: ...................      مضاد: التحق: ............  

جـ- لماذا اأر�ضل ال�ضيخ رفاعة الطهطاوى فى بعثة اإلى فرن�ضا؟  

د- اأعرب ما تحته خط.    

           هـ- ا�ضتخرج من العبارة: )فعاًل الزًما ، وآخر متعدًيا - جمًعا، وبين نوعه -

ضميًرا  متصاًل، وبين ما يدل عليه(.

2     من ن�ص حقِّ الآخر:

اأ- ا�ضرح الآية ال�ضابقة باأ�ضلوبك.  

ب- )َي�ْضخر - تلمزوا - الألقاب(    

   - هات مضاد األولى، ومعنى الثانية، ومفرد الثالثة.

جـ- ا�ضتخرج من الآية تعبيرين جميلين.  

3    من مو�ضوع القمر:
» وليس فوق القمر حياٌة؛ ألنه ال يوجد ماء وال هواء - ويحمل رواد الفضاِء الماء والهواء فى خزانات 

مشدودة فوق ظهورهم وال يخلعونها إال داخل المركبة الفضائية .........«.

اأ- لماذا ل توجد حياة فوق القمر؟ وكيف يحيا رواد الف�ضاء عليه؟

�ضورة احلجرات )11(

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الرابع

الن�شاط الرابع:    اكتب ما يلى:
أ- ملخصا عن أهمية أ الحذر والحيطة فى حياتنا.

ب- الفتة: ت فيها زمالءك من قبول الذ والهوان، وعلقها على حائط بالمدرسة.

جـ-  ما يمليه عليك معلمك.

د- اكتب بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

إن الغنى فى الذل �شر من الفقر    تعترف بالذل فى طلب الغنى    

ب مكان النقط: :  اكتب التوكيد المنا�  الن�شاط اخلام�
- أخذت الطالبتان .......... الجائزة. - أخذ الطالبان......... الجائزة.   

- مررت بالطالبتين ................... - مررت بالطالبين.............   

- قرأت  القصيدتين .................. - قرأت الكتابين .................   

ب مكان النقط فيما يلى: الن�شاط ال�  اكتب التوكيد املنا�

أ- حضر المعلمون ........... حفلة توزيع الجوائز.  

ب- الباطل ........... منهزم دائم  

جـ- النصيحتان ......... مفيدتان لى.  

د- أعطى المدير ......... الهدية إلى صديقى المجتهد.  



ل الدرا�سى الثانى

 الوحدة الثالثة

ا من )ب(: أ( ما تراه منا� ل من ) �    

         

ألنه ذنب كبير حذرنا الله منه. جلب رواد الفضاء من القمر    

يعملون ليال ونهارا بجد واجتهاد. الذين لم يتوبوا إلى الله      

يجتنب المؤمنون الظن                بعض الصخور واألحجار.  

فى خزانات خاصة مشدودة فوق ظهورهم. كتب الطهطاوى رحلته فى كتاب    

الناس فى فرنسا                 هم الظالمون.  

تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز. يحمل رواد الفضاء الماء والهواء     

ال�سف الأ ول الإعدادى58 اللغة العربية

مراجعة الوحدة الثالثة

ب- َتَخيَّر ال�ضحيح مما بين القو�ضين:

1- مفرد: خزانات : )خزنة - خزان - خزينة(.   

2- جمع: مركبة: )مراكب - مراكيب - ركائب(.   

3- معنى: مشدودة : )معقودة - موثوقة - مغلقة(.   

جـ- علل لما ياأتى:  

1- حدوث ظاهرة المد والجزر.   

2- يصعب المشى على سطح القمر.   

3-ظاهرتا الكسوف والخسوف.   

د- ا�ضتخرج من الفقرة : ) حرف عطف - فعاًل متعدًيا - جمع مؤنث سالًما ، وبين عالمة إعرابه(.  

هـ- اأعرب ما تحته خط  

4    من ن�ص »ن�ضائح«:
ورب غنى ال يريش وال يبرى      فرب فقير يمأل القلب حكمة   

      و ال تعترف بالذل فى طلب الغنى                            فإن الغنى فى الذل شر من الفقــر

اأكمل ما ياأتي :
      اأ-معنى: الذل: ..........................           مضاد: الفقر: ..........................

       ب- ا�ضرح البيتين باأ�ضلوبك.

       جـ - ما الجمال الذى تراه فى قول ال�ضاعر: » يمالأ القلب حكمة «؟

        د- علل:

            1- الغنى فى الذل شر من الفقر.

            2- قد يتحلي الفقير بصفات أفضل. 

5    �ضع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة فيما يلى:
)   أ- ال يبدو لنا من القمر إال جانبه المواجه لألرض.                ) 

) ا فى الليل.                             )  ا جدًّ ا فى النهار وحارًّ ب- جو القمر يكون بارًدا جدًّ  

)  ( جـ-الذى يغتاب الناس كمن يأكل لحم أخيه ميتًا .                               

)  ( د - خلق الله الناس شعوًبا وقبائل.                                

)  ( هـ- أشرف الشيخ رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين اإليطالية واإلسبانية.   

)  ( و - ولد الشيخ رفاعة الطهطاوى فى مدينة ملوى بمحافظة سوهاج.    
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مراجعة الوحدة الثالثة

ل من )اأ( ما تراه منا�ضًبا من )ب(: 6    �ضِ

)ب( )اأ(          

ألنه ذنب كبير حذرنا الله منه. جلب رواد الفضاء من القمر    

يعملون لياًل ونهاًرا بجد واجتهاد. الذين لم يتوبوا إلى الله      

السيئ               بعض الصخور واألحجار. يجتنب المؤمنون الظن   

فى خزانات خاصة مشدودة فوق ظهورهم. كتب الطهطاوى رحلته فى كتاب    

الناس فى فرنسا                 هم الظالمون.  

تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز. يحمل رواد الفضاء الماء والهواء     

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

 الوحدة الثالثة

حيح مما بين القو� ر ال� ب- ت

- مفرد: خزانات : )خزنة - خزان - خزينة(.   

- جمع: مركبة: )مراكب - مراكيب - ركائب(.   

- معنى: مشدودة : )معقودة - موثوقة - مغلقة(.   

جـ- علل لما ي  

- حدوث ظاهرة المد والجزر.   

- يصعب المشى على سطح القمر.   

-ظاهرتا الكسوف والخسوف.   

تخرج من الفقرة : ) حرف عطف - فع متعديا - جمع مؤنث سالما ، وبين عالمة إعرابه(. د- ا�  

أعرب ما تحته خط هـ-   

    من ن�ص »ن�
ورب غنى ال يريش وال يبرى      فرب فقير يمأل القلب حكمة   

      و ال تعترف بالذل فى طلب الغنى                            فإن الغنى فى الذل شر من الفقــر

أتي : أكمل ما ي
معنى: الذل: ..........................           مضاد: الفقر: ..........................       

رح البيتين ب        ب- ا�

أ القلب حكمة «؟ اعر: » يم        جـ - ما الجمال الذى تراه فى قول ال�

        د- علل:

- الغنى فى الذل شر من الفقر.             

- قد يتحلي الفقير بصفات أفضل.              

حيحة فيما يلى: أمام العبارة غري ال�  ) حيحة وعالمة  أمام العبارة ال�  )     �ضع عالمة )
  أ- ال يبدو لنا من القمر إال جانبه المواجه لألرض.                ) 

ب- جو القمر يكون باردا جدا فى النهار وحارا جدا فى الليل.                             )   

جـ-الذى يغتاب الناس كمن يأكل لحم أخيه ميتا .                                

د - خلق الله الناس شعوبا وقبائل.                                 

هـ- أشرف الشيخ رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين اإليطالية واإلسبانية.    

و - ولد الشيخ رفاعة الطهطاوى فى مدينة ملوى بمحافظة سوهاج.     



ل الدرا�سى الثانى ال�سف الأ ول الإعدادى60 اللغة العربية



61�رشكة �صحــــــارا للطباعة الف�سل الدرا�سى الثانى ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



ل الدرا�سى الثانى ال�سف الأ ول الإعدادى62 اللغة العربية



63�رشكة �صحــــــارا للطباعة الف�سل الدرا�سى الثانى ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية



ل الدرا�سى الثانى

الفصل الدراسى الثانى االختبار األول

    
أحد المو�ضوعين الآتيين: اكتب فى   

أطفال اليوم هم أمل المستقبل فى البالد، اكتب فى هذا الموضوع موضحا دور الدولة فى                             

االهتمام بالطفل صحيا - ثقافيا - اجتماعيا .

  العمل عنوان الحياة، وهدف األحياء، وأساس التقدم، اكتب فى هذا الموضوع موضحا أثر                       

العمل فى تقدم الدول ورقى األشخاص.

ؤالني التاليني: أجب عن ال�     القراءة: 
ة ) عقبة بن نافع (. ؤال الأول: من ق�  

»وفى قصره المطل على البحر استضاف »عقبة« عددا من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن 

موافقته على كل مطالب المسلمين«.

أ - هات من العبارة السابقة: مرادف »غالية«، - مضاد »معارضته« - جمع »مطلب« - مفرد 

ب - من المستضيف لعقبة؟ وأين يقع قصره المطل على البحر؟

جـ - نصح صاحب القصر عقبة نصيحة اقتنع بها عقبة وبدأ تنفيذها - وضح.

»د« ضع عالمة »/« أمام العبارة الصحيحة وعالمة »*« أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

- قرر أهل »تيهرت« أن يحاربوا المسلمين من وراء األسوار.

- نصح ملك طنجة عقبة بفتح األندلس.

ب الكروى(: ؤال الثانى من مو�ضوع : )التع�  

»لذلك قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنبا للمخاطر الصحية التى تنتج عن   

التعصب  الكروى، حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس واالهتمام.......«.

حيحة مما بين القو� اختر الإجابة ال� ا   

)المزدحم - المملوء - الكثير(. - معنى )المشحون(:      

ر - المخاطرة - الخاطرة(. - مفرد )المخاطر(:      

)اإلفالس - اإلهمال - التبديد(. - مضاد )االهتمام(:      

ب الكروى على ال� نفعال والتع� ما مخاطر ا   

ها؟ ولماذا؟ أن تمار� اهدة الريا�ضة دون  هل تكتفى بم�   

اكتب فى أحد الموضوعىن اآلتىىن:

ه بشكل مفىد، وال نترك الوقت  - قضاء وقت الفراغ ىجب أن ىو

ىضىع بال فائدة.

اكتب فى هذا الموضوع مبىنا أهمىة الوقت لإلنسان وكىف ىستفىد 

- اكتب ر لصدىقك الذى حصل على المىدالىة الذهبىة فى رىاضة 

السؤال األول:

من قصة »عقبة بن نافع« »إجبارى«

اقرأ الفقرة التالىة ثم أجب: »كان عقبة فى هذه األثناء قد وصل إلى 

مكان كثىف األشجار ىسمى قمونىة، وهو بعىد عن البحر، ولكنه ملىء 

بالسباع والحشرات واألفاعى والوحوش«.

»أ« اختر اإلجابة الصحىحة مما بىن القوسىن لما ىأتى:

- مرادف »كثىف«:..... »عمىق - خفىف - كثىر«.

- مفرد »السباع«: ...... »السبع - السابع - السبىع«.

»ب« ضع عالمة »/« أمام العبارة الصحىحة وعالمة »*« أمام العبارة 

الخطأ فىما ىأتى:

- كانت القىروان ملىئة بالسباع واألفاعى قبل تطهىرها.  

ال�سف الأ ول الإعدادى64 اللغة العربية
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الفصل الدراسى الثانى االختبار األول

1    التعبري:
اكتب فى اأحد المو�ضوعين الآتيين:  

أطفال اليوم هم أمل المستقبل فى البالد، اكتب فى هذا الموضوع موضًحا دور الدولة فى                           أ-   

االهتمام بالطفل صحيًّا - ثقافيًّا - اجتماعيًّا .

ب- العمل عنوان الحياة، وهدف األحياء، وأساس التقدم، اكتب فى هذا الموضوع موضًحا أثر                         

العمل فى تقدم الدول ورُقى األشخاص.

2    القراءة: اأجب عن ال�ضوؤالني التاليني:
ال�ضوؤال الأول: من ق�ضة ) عقبة بن نافع (.  

»وفى قصره المطّل على البحر استضاف »عقبة« عدًدا من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن 

موافقته على كل مطالب المسلمين«.

أ - هات من العبارة السابقة: مرادف »غالية«، - مضاد »معارضته« - جمع »مطلب« - مفرد 

»قصور«.

ب - من المستضيف لعقبة؟ وأين يقع قصره المطل على البحر؟

جـ - نصح صاحب القصر عقبة نصيحة اقتنع بها عقبة وبدأ تنفيذها - وضح.

»د« ضع عالمة »/« أمام العبارة الصحيحة وعالمة »*« أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

1- قرر أهل »تيهرت« أن يحاربوا المسلمين من وراء األسوار.

2- نصح ملك طنجة عقبة بفتح األندلس.

ال�ضوؤال الثانى من مو�ضوع : )التع�ضب الكروى(:  

»لذلك قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنًبا للمخاطر الصحية التى تنتج عن   

التعصب  الكروى، حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس واالهتمام.......«.

اختر الإجابة ال�ضحيحة مما بين القو�ضين: اأ-   

)المزدحم - المملوء - الكثير(. 1- معنى )المشحون(:      

)الَخَطر - المخاطرة - الخاطرة(. 2- مفرد )المخاطر(:      

)اإلفالس - اإلهمال - التبديد(. 3- مضاد )االهتمام(:      

ما مخاطر النفعال والتع�ضب الكروى على ال�ضحة؟ ب-   

هل تكتفى بم�ضاهدة الريا�ضة دون اأن تمار�ضها؟ ولماذا؟ جـ-   

اكتب فى أحد الموضوعىن اآلتىىن:

ه بشكل مفىد، وال نترك الوقت  - قضاء وقت الفراغ ىجب أن ىو

ىضىع بال فائدة.

اكتب فى هذا الموضوع مبىنا أهمىة الوقت لإلنسان وكىف ىستفىد 

- اكتب ر لصدىقك الذى حصل على المىدالىة الذهبىة فى رىاضة 

السؤال األول:

من قصة »عقبة بن نافع« »إجبارى«

اقرأ الفقرة التالىة ثم أجب: »كان عقبة فى هذه األثناء قد وصل إلى 

مكان كثىف األشجار ىسمى قمونىة، وهو بعىد عن البحر، ولكنه ملىء 

بالسباع والحشرات واألفاعى والوحوش«.

»أ« اختر اإلجابة الصحىحة مما بىن القوسىن لما ىأتى:

- مرادف »كثىف«:..... »عمىق - خفىف - كثىر«.

- مفرد »السباع«: ...... »السبع - السابع - السبىع«.

»ب« ضع عالمة »/« أمام العبارة الصحىحة وعالمة »*« أمام العبارة 

الخطأ فىما ىأتى:

- كانت القىروان ملىئة بالسباع واألفاعى قبل تطهىرها.  

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية
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    النحو:
م فى  طهطا بصعيد مصر، وهو فى سن الشباب   إلى   الشيخ رفاعة الطهطاوى عام 

القاهرة، والتحق بالجامع األزهر ودرس فيه اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمى، ثم   محمد على 

ا كبير ا إلى فرنسا، و أعطى الشيخ العلم اهتم باشا على رأس بعثة من الشباب المتفوقين 

أعرب ما تحته خط. اأ-   

تخرج من العبارة ال� ب- ا�  

- فعال مبنيا للمجهول وعين نائب الفاعل.   

- كلمة مبدوءة بهمزة قطع، وأخرى مبدوءة بألف وصل.   

- فعال الزما وآخر متعديا .   

- ضميرا منفص ،وآخر متص .   

-فعال ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وحددهما.   

حيح مما بين القو� جـ- اختر ال�  

- الطالبات كلهن متفوقات .   كلهن : )توكيد لفظى - توكيد معنوى - ليست للتوكيد(.   

    
  اكتب ما يملى عليك.

  

اكتب بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى ما يلى:

ار دهرك  إن � ما  كن بل�      

الفصل الدراسى الثانى االختبار األول

ال�سف الأ ول الإعدادى66 اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار األول

3    الن�ضو�ص: اأجب عن ال�ضوؤالني التاليني:
ال�ضوؤال الأول: من ن�ص: )توا�ضع �ضيدنا عمر( لحافظ اإبراهيم:  

بين الرعية عطاًل وهو راعيها وراع صاحب كسرى أن رأى عمًرا  

سوًرا من الجند واألحراس يحميها وعهده بملوك الفرس أن لها   

فيه الجاللة فى أسمى معانيها رآه مستغرًقا فى نومه فرأي   

»أ« ما مرادف »راع«؟ وما مفرد: »األحراس«؟

»ب« ما الذى راع صاحب كسري؟ وما الذى عهده فى ملوكه؟ وضح من خالل الشرح.

»جـ« ما الجمال فى قوله »سوًرا من الجند«؟

»د« »حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، يا من أخذت بالشورى وكنت حارسها فيجازك الله 

بالخير«. اكتب البيتين اللذين يحمالن هذين المعنيين.

ال�ضوؤال الثانى : من ن�ص )كن بل�ضمَا( :  

وحالوة إن صار غيرك علقمــــا كن بلسًما إن صار دهرك أرقما    

إن لم تجز حتى بالثنــا  أى الجزاء الغيث يبغى إن همى؟ أحسن و  

أو من يثيب البلبل المترنمـــــا؟ من ذا يكافئ زهرة فواحـــــة؟    

اأ- اختر ال�ضحيح مما بين القو�ضين:  

1- مرادف : )همى(: )وقع - سال - كثر(.   

ا - حلًوا(. 2- معنى: )علقما(: )الذعا - مرًّ   

3- مضاد: )الثناء(: )السخرية - الذم - التهكم(.   

ب- ا�ضرح الأبيات باأ�ضلوبك .  

ن اأثرهما فى المعنى. جـ- ا�ضتخرج تعبيرين جميلين، وبيِّ  
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4    النحو:
»ولد الشيخ رفاعة الطهطاوى عام 1801م فى مدينة طهطا بصعيد مصر، وهو فى سن الشباب وصل  إلى 

القاهرة، والتحق بالجامع األزهر ودرس فيه اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمى، ثم أرسله  محمد على 

باشا على رأس بعثة من الشباب المتفوقين علميًّا إلى فرنسا، و أعطى الشيخ العلم اهتَماًما كبيًرا.«

اأ- اأعرب ما تحته خط.  

ب- ا�ضتخرج من العبارة ال�ضابقة:  

1- فعاًل مبنيًّا للمجهول وعين نائب الفاعل.   

2- كلمة مبدوءة بهمزة قطع، وأخرى مبدوءة بألف وصل.   

3- فعاًل الزًما وآخر متعدًيا .   

4- ضميًرا منفصاًل ،وآخر متصاًل .   

5-فعال ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وحددهما.   

جـ- اختر ال�ضحيح مما بين القو�ضين:  

- الطالبات كلهن متفوقات .   كلهن : )توكيد لفظى - توكيد معنوى - ليست للتوكيد(.   

5    الإمالء:
  اكتب ما يملى عليك.

6  اخلط:
اكتب بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى ما يلى:

كن بل�ضما اإن �ضار دهرك اأرقما      

.......................................................................

.......................................................................

الفصل الدراسى الثانى االختبار األول
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الفصل الدراسى الثانى االختبار األول

ؤالني التاليني: أجب عن ال� و�ص:      الن�
يدنا عمر( لحافظ  ؤال الأول: من ن�ص: )توا�ضع �  

بين الرعية عطال وهو راعيها وراع صاحب كسرى أن رأى عمر  

ا من الجند واألحراس يحميها وعهده بملوك الفرس أن لها   

فيه الجاللة فى أسمى معانيها رآه مستغرقا فى نومه فرأي   

»أ« ما مرادف »راع«؟ وما مفرد: »األحراس«؟

»ب« ما الذى راع صاحب كسري؟ وما الذى عهده فى ملوكه؟ وضح من خالل الشرح.

»جـ« ما الجمال فى قوله »سورا من الجند«؟

»د« »حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، يا من أخذت بالشورى وكنت حارسها فيجازك الله 

بالخير«. اكتب البيتين اللذين يحمالن هذين المعنيين.

: ) ؤال الثانى : من ن�ص )كن بل�  

وحالوة إن صار غيرك علقمــــا كن بلسما إن صار دهرك أرقما    

إن لم تجز حتى بالثنــا  أى الجزاء الغيث يبغى إن همى؟ أحسن و  

أو من يثيب البلبل المترنمـــــا؟ من ذا يكافئ زهرة فواحـــــة؟    

حيح مما بين القو� اأ- اختر ال�  

- مرادف : )همى(: )وقع - سال - كثر(.   

- معنى: )علقما(: )الذعا - مرا - حلو   

- مضاد: )الثناء(: )السخرية - الذم - التهكم(.   

لوبك . رح الأبيات ب ب- ا�  

أثرهما فى المعنى. تخرج تعبيرين جميلين، وبين  جـ- ا�  



ل الدرا�سى الثانى

حيح مما بين القو� أ- اختر ال�
)الظلم - القهر - البخل(. - معنى )القسر(:    

)سعادات - سعداء - أسعاد(. - جمع : )سعيد(:    
)أمر - نهى - نفى(. - فال تكن )أسلوب(:    

ب- ما الجمال فى التعبيرات الآتية؟
  ال تحتقر ذا فاقة.       - ال تدفع يد اللين بالقسر.

د- اكتب البيت الدال على المعنى الآتى:
  الحر العزيز ال يقبل الهوان.   

أعمال البر(: ؤال الثانى: من ن�ص)من 
»قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس: 

تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة...«

أكمل المطلوب مكان النقط: أ- 
  معنى: تعين: .................       مضاد: تعدل: ................           وجمع:متاع: ..................

إليه الحديث ال� ب- ما الذى يدعونا 
أمام العبارة غير ال�  ) حيحة وعالمة ) أمام العبارة ال�  ) جـ- �ضع عالمة )

- من األفضل اإلحسان إلى الفقراء من األهل أوال     

- من الكالم الطيب »خير الكالم ما قل ودل«.     

    
، ولن يحدث ذلك إال حينما يوجد  »إن  من المبادئ التى تجعل  متجها إلى 

إن يتحقق يصبح كافيا ويهب صاحبه اطمئنان القلب.« اإلخالص ،و

أتى:  ينصب مفعولين، واذكرهما - أسلوب شرط، وبين أجزاءه - فعال مبنيا  تخرج من العبارة ما ي أ- ا�
للمجهول، وعين نائب الفاعل(.

أعرب ما تحته خط . ب- 
ب:  أتى بال�ضمير المنا� أكمل ما ي جـ- 

- .......... قادة المستقبل. - ............ بائعان مخلصان.    

    

-  اكتب ما يملى عليك.

    

- اكتب بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى: 

ا والتدفع يد اللين بالقسر إذا شئت أن تحيا سعيدا فال تكن    

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثانى
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1    التعبري: 
اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:

ه بشكل مفيد، وال نترك الوقت يضيع بال فائدة. 1- قضاء وقت الفراغ يجب أن يوجَّ

اكتب فى هذا الموضوع مبيًنا أهمية الوقت لإلنسان وكيف يستفيد منه.

2- اكتب رسالًة لصديقك الذى حصل على الميدالية الذهبية فى رياضة السباحة.

2    القراءة: اأجب عن ال�ضوؤالني التاليني:
ال�ضوؤال الأول: من ق�ضة ) عقبة بن نافع ( . »اإجبارى«  

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب: »كان عقبة فى هذه األثناء قد وصل إلى مكان كثيف األشجار يسمى 

قمونية، وهو بعيد عن البحر، ولكنه مليء بالسباع والحشرات واألفاعى والوحوش«.

»اأ« اختر الإجابة ال�ضحيحة مما بين القو�ضين لما ياأتي:

1- مرادف »كثيف«:..... »عميق - خفيف - كثير«.

2- مفرد »السباع«: ...... »السبع - السابع - السبيع«.

»ب« �ضع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:

)  ( 1- كانت القيروان مليئة بالسباع واألفاعى قبل تطهيرها.   

)  ( 2- استمرت عمليات البناء من سنة 53 هـ حتى سنة 57 هـ.   

»جـ« لماذا فكر عقبة بن نافع فى بناء مدينة القيروان؟

ال�ضوؤال الثانى من مو�ضوع :) من ق�ض�ص القراآن(:

»فقال قائد السفىنة: البد أن نخفض من حمولة السفىنة، والبد من التضحية بأحد منا، ولهذا ستجرى 

قرعة على أسماء الركاب، فمن خرج اسمه بعد ثالث مرات فسوف نلقيه فى البحر«.

أ -  ما جمع »قائد«، ومرادف »بد«، ومضاد »نخفض«؟

ب - كم مرة أجريت القرعة؟ وما نتيجتها فى كل مرة؟

جـ -  ماذا فعل سيدنا يونس وهو فى بطن الحوت؟

د - اسم القرية التى أرسل إلىها يونس علية السالم.............. »أكمل«.

3    الن�ضو�ص: اأجب عن ال�ضوؤالني التاليني:
ال�ضوؤال الأول من ن�ص ن�ضائح:

لدوًدا وال تدفع يد اللين بالقسر إذا شئَت أن تحيا سعيًدا فال تكن     و

لقيت به شهما يبر على المثرى وال تحتقر ذا فـــــــاقة فـلربــما     
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اأ- اختر ال�ضحيح مما بين القو�ضين.
)الظلم - القهر - البخل(. 1- معنى )القسر(:    

)سعادات - سعداء - أسعاد(. 2- جمع : )سعيد(:    
)أمر - نهى - نفى(. 3- فال تكن )أسلوب(:    

ب- ما الجمال فى التعبيرات الآتية؟
	  ال تحتقر ذا فاقة.       - ال تدفع يد اللين بالقسر.

د- اكتب البيت الدال على المعنى الآتى:
	  الحر العزيز ال يقبل الهوان.   

ال�ضوؤال الثانى: من ن�ص)من اأعمال البر(:
»قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلُّ ُسالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس: 

تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة...«

اأ- اأكمل المطلوب مكان النقط:
  معنى: تعين: .................       مضاد: تعدل: ................           وجمع:متاع: ..................

ب- ما الذى يدعونا اإليه الحديث ال�ضريف؟
جـ- �ضع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )✘( اأمام العبارة غير ال�ضحيحة:

)  ( 1- من األفضل اإلحسان إلى الفقراء من األهل أواًل.    

)  ( 2- من الكالم الطيب »خير الكالم ما قل ودل«.    

4    النحو:
»إن اإليمان من المبادئ التى تجعل اإلنسان متجًها إلى الخير، ولن يحدث ذلك إال حينما يوجد 

إن يتحقق يصبح كافًيا ويهب صاحبه اطمئنان القلب.« اإلخالص ،و

اأ- ا�ضتخرج من العبارة ما ياأتى: )فعاًل ينصب مفعولين، واذكرهما - أسلوب شرط، وبين أجزاءه - فعاًل مبنيًّا 
للمجهول، وعين نائب الفاعل(.

ب- اأعرب ما تحته خط .
جـ- اأكمل ما ياأتى بال�ضمير المنا�ضب: 

2- .......... قادة المستقبل. 1- ............ بائعان مخلصان.    

5    الإمالء:
-  اكتب ما يملى عليك.

6    اخلط:
- اكتب بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى: 

لدوًدا والتدفع يد اللين بالقسر إذا شئت أن تحيا سعيًدا فال تكن    

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثانى

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثانى

    التعبري: 
اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:

- قضاء وقت الفراغ يجب أن يوجه بشكل مفيد، وال نترك الوقت يضيع بال فائدة.

اكتب فى هذا الموضوع مبينا أهمية الوقت لإلنسان وكيف يستفيد منه.

- اكتب رسالة لصديقك الذى حصل على الميدالية الذهبية فى رياضة السباحة.

ؤالني التاليني: أجب عن ال�     القراءة: 
ة ) عقبة بن نافع ( . » ؤال الأول: من ق�  

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب: »كان عقبة فى هذه األثناء قد وصل إلى مكان كثيف األشجار يسمى 

قمونية، وهو بعيد عن البحر، ولكنه مليء بالسباع والحشرات واألفاعى والوحوش«.

ين لما ي حيحة مما بين القو� أ« اختر الإجابة ال�

- مرادف »كثيف«:..... »عميق - خفيف - كثير«.

- مفرد »السباع«: ...... »السبع - السابع - السبيع«.

أ فيما ي أمام العبارة الخط  ) حيحة وعالمة ) أمام العبارة ال�  ) »ب« �ضع عالمة )

- كانت القيروان مليئة بالسباع واألفاعى قبل تطهيرها.    

- استمرت عمليات البناء من سنة  هـ حتى سنة  هـ.    

»جـ« لماذا فكر عقبة بن نافع فى بناء مدينة القيروان؟

�ص القر ؤال الثانى من مو�ضوع :) من ق�

»فقال قائد السفىنة: البد أن نخفض من حمولة السفىنة، والبد من التضحية بأحد منا، ولهذا ستجرى 

قرعة على أسماء الركاب، فمن خرج اسمه بعد ثالث مرات فسوف نلقيه فى البحر«.

أ -  ما جمع »قائد«، ومرادف »بد«، ومضاد »نخفض«؟

ب - كم مرة أجريت القرعة؟ وما نتيجتها فى كل مرة؟

جـ -  ماذا فعل سيدنا يونس وهو فى بطن الحوت؟

د - اسم القرية التى أرسل إلىها يونس علية السالم.............. »أكمل«.

ؤالني التاليني: أجب عن ال� و�ص:      الن�
ؤال الأول من ن�ص ن�

ا وال تدفع يد اللين بالقسر إذا شئت أن تحيا سعيدا فال تكن     و

لقيت به شهما يبر على المثرى وال تحتقر ذا فـــــــاقة فـلربــما     
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الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

ؤال الثالث: من مو�ضوع »القمر«:

»جو القمر يكون حارا جدا فى النهار، وباردا جدا فى الليل، وليس فوق القمر حياة ألنه ال 

يوجد ماء وال هواء، ويحمل رواد الفضاء الماء والهواء فى خزانات«.

أ - تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين لما يلي:

- جمع »حياة«: »أحياء - حيوات - حي

- بين الليل والنهار: »ترادف - تضاد - تناسق«.

ب - بم يتميز القمر فى ضوء فهمك للفقرة؟

جـ - علل: يحمل رواد الفضاء الهواء معهم إلى القمر.

     الن�
ؤال الآتي: » أجب عن ال� ؤال الأول: 

من ن�ص »حق الآخر«  قال تعالى:

وا  ا م الظ إ ب الظ إ و ت وا ك وا اج ا ال آم ا أ    
أ - فسر كال من: »اجتنبوا«، »وال تجسسوا«.

ب - لمن يوجه الله عز و النداء؟ وماذا طلب منهم؟

جـ - »إن بعض الظن إثم«، ما نوع األسلوب.

د - اكتب من النص إلى قوله تعالي: »إن الله تواب رحيم«.

ؤالين الآتيين: »اختياري« أجب عن واحد فقط من ال�

ؤال الثاني: من ن�ص »التعاون«

بأهلها وبالغنى مغمورة                     »ي كانت قرية معمورة   

                    فنضب النبع ومات الزرع    الحزن وسال الدمع

أ - تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين لما يلي:

- مرادف »معمورة«: »مبنية - مسكونة - منصورة«.،

- مقابل »نضب«: »هبط - فاض - جف

ب - اشرح البيتين بأسلوبك؟

جـ - »مات الزرع«، ما الجمال فى هذا التعبير؟

ال�سف الأ ول الإعدادى70 اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

1    التعبري: 
أ - إجباري: اكتب الفتة إرشادية عن أهمية النظافة.

ب - اختياري: اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:

1- أطفال اليوم هم أمل المستقبل فى البالد. اكتب موضحًا دور األسرة والمجتمع والدولة فى 

االهتمام بهم.

2- العمل عنوان الحياة وهدف األحياء الطامحين.

2    القراءة: اأجب عن �ضوؤالني على اأن يكون الأول منهما فيما يلي:
ال�ضوؤال الأول: من ق�ضة ) عقبة بن نافع ( . »اإجباري«  

»نظر عقبة إلى الضباط المسلمين الذين أمسكوا بأعنة خيولهم ووقفوا فى مقدمة الجيش 

ينتظرون اإلذن لهم بالتحرك«.

»أ« تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

- مفرد »أعنة«:...... »عنون - عنان - عنن«.

- مضاد »التحرك«: .... »التوقف - الهدوء - التردد«.

- �ضعى عالمة )✔( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )✘( أمام الخطاأ فيما ياأتي:

)              ( 1- كان الجيش المسلم متجًها نحو مدينة القيروان.  

)              ( 2- اإلسالم دين العدل والمساواة والمثل العليا.   

»ب« ماذا فعل عقبة قبل أن يغادر القيروان؟

»جـ« علل: بقاء عقبة فى القيروان بضعة أيام.

ال�ضوؤال الثانى: من مو�ضوع »رحالت تاريخية«:  

»واستحق عن جدارة أن يكون مديًرا لمدرسة الترجمة المعروفة حالًيا بكلية األلسن«.

»أ« تخير الصواب مما بين القوسين:

1 - مرادف »جدارة«: ..... »عظمة - استحقاق - حقيقة«.

2- مضاد »المعروفة«: .... »المشهورة - التافهة - المجهولة«.

3- جمع »مدير«: .... »مدراء - موارد - مديرون«.

4- مفرد »األلسن«: .... »اللسن - اللسان - اللسين«.

»ب« لرفاعة أعمال عديدة فى مجال الترجمة. اذكرها.

»جـ« ما اسم الكتاب الذى ألفه رفاعة الطهطاوى فى فرنسا؟ وعالم احتوي؟
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الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

ال�ضوؤال الثالث: من مو�ضوع »القمر«:

»جو القمر يكون حاًرا جًدا فى النهار، وبارًدا جًدا فى الليل، وليس فوق القمر حياة ألنه ال 

يوجد ماء وال هواء، ويحمل رواد الفضاء الماء والهواء فى خزانات«.

أ - تخّير اإلجابة الصواب مما بين القوسين لما يلي:

- جمع »حياة«: »أحياء - حيوات - حّيات«.

- بين الليل والنهار: »ترادف - تضاد - تناسق«.

ب - بم يتميز القمر فى ضوء فهمك للفقرة؟

جـ - علل: يحمل رّواد الفضاء الهواء معهم إلى القمر.

3     الن�ضو�ص:
ال�ضوؤال الأول: اأجب عن ال�ضوؤال الآتي: »اإجباري«

من ن�ص »حق الآخر«  قال تعالى:

ُسوا  ِنّ إِْثٌم واََل َتَجَسّ ِنّ إَِنّ َبْعَض الَظّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظّ    َيا َأُيّ
أ - فسر كال من: »اجتنبوا«، »وال تجسسوا«.

ب - لمن يوجه الله عزَّ وجلَّ النداء؟ وماذا طلب منهم؟

جـ - »إن بعض الظن إثم«، ما نوع األسلوب.

د - اكتب من النص إلى قوله تعالي: »إن الله تواب رحيم«.

اأجب عن واحد فقط من ال�ضوؤالين الآتيين: »اختياري«

ال�ضوؤال الثاني: من ن�ص »التعاون«

بأهلها وبالِغنى مغمورة                     »ُيقاُل كانْت قرية معمورٌة   

وغلَب الحزُن وساَل الدمُع                     فنضَب النبُع وماَت الزرُع   

أ - تخّير اإلجابة الصواب مما بين القوسين لما يلي:

- مرادف »معمورة«: »مبنية - مسكونة - منصورة«.،

.» - مقابل »نضب«: »هبط - فاض - جفَّ

ب - اشرح البيتين بأسلوبك؟

جـ - »مات الزرع«، ما الجمال فى هذا التعبير؟

} }

ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

    التعبري: 
أ - إجباري: اكتب الفتة إرشادية عن أهمية النظافة.

ب - اختياري: اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:

- أطفال اليوم هم أمل المستقبل فى البالد. اكتب موضحا دور األسرة والمجتمع والدولة فى 

االهتمام بهم.

- العمل عنوان الحياة وهدف األحياء الطامحين.

أن يكون الأول منهما فيما يلي: ؤالني على  أجب عن �     القراءة: 
ة ) عقبة بن نافع ( . » ؤال الأول: من ق�  

»نظر عقبة إلى الضباط المسلمين الذين أمسكوا بأعنة خيولهم ووقفوا فى مقدمة الجيش 

ينتظرون اإلذن لهم بالتحرك«.

»أ« تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

- مفرد »أعنة«:...... »عنون - عنان - عنن«.

- مضاد »التحرك«: .... »التوقف - الهدوء - التردد«.

أ فيما ي حيحة وعالمة  أمام الخط أمام العبارة ال�  ) - �ضعى عالمة )

)              ( - كان الجيش المسلم متجها نحو مدينة القيروان.  

)              ( - اإلسالم دين العدل والمساواة والمثل العليا.   

»ب« ماذا فعل عقبة قبل أن يغادر القيروان؟

»جـ« علل: بقاء عقبة فى القيروان بضعة أيام.

ؤال الثانى: من مو�ضوع »رحالت تاريخية«:  

»واستحق عن جدارة أن يكون مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا بكلية األلسن«.

»أ« تخير الصواب مما بين القوسين:

 - مرادف »جدارة«: ..... »عظمة - استحقاق - حقيقة«.

- مضاد »المعروفة«: .... »المشهورة - التافهة - المجهولة«.

- جمع »مدير«: .... »مدراء - موارد - مديرون«.

- مفرد »األلسن«: .... »اللسن - اللسان - اللسين«.

»ب« لرفاعة أعمال عديدة فى مجال الترجمة. اذكرها.

»جـ« ما اسم الكتاب الذى ألفه رفاعة الطهطاوى فى فرنسا؟ وعالم احتوي؟



ال�سف الأ ول الإعدادى72 اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

ال�ضوؤال الثالث: من ن�ص »فى ملعب كرة القدم«:

عنها وآخر ضارب مقدام وتدور بين الالعبين فمحجم  

علًما تراض بدرسه األفهام راضوا بها األبدان بعد طالبهم  

»أ« تخير الصواب مما بين القوسين:

)ضعيف  - متراجع - فاشل(. 1- مرادف »محجم«: ..............    

)آخرة - أخيرة - أخري(. 2- مؤنث »آخر«: ..............    

)قدماء - مقدمات - مقاديم(. 3- جمع »مقدام«: ..............   

)الفهم - الفاهم - الفهام(. 4- مفرد »األفهام«: ..............    

»ب« فى البيتين وصف للمباراة وبيان ألثرها، وضح ذلك.

»جـ« ما الجمال فى قول الشاعر )فمحجم - مقدام(؟.

4     النحو:
»اإلخالص صفة من الصفات العظيمة، يجعل اإلنسان مطمئًنا فى حياته، فمن يتمسك به يرق للعال 

ويحترمه الناس، وال يقاس اإلخالص إال بميزان اإليمان فاإلخالص يكسو صاحبه لباس التقوى «.

أ - أعرب ما تحته خط.

ب - استخرج:

- أسلوب شرط، وحدد أجزاءه.

- نائبًا للفاعل.

- فعاًل متعديًا لمفعولين ،وحددهما.

- خبرًا وبين نوعه.

جـ - »يعيد الطالب الكتابين إل المكتبة«.

ابن الجملة للمجهول وغير ما يلزم.

د- يسعى اإلنسان فى حياته - يكون محبوبا.

اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة  وغير  ما يلزم.

5     اخلط: اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخري.
كاَد المعلُم َأْن َيُكوَن رُسواًل ِه التبجيال   قم للمعلم وفِّ

6     الإمالء: اكتب ما يملى عليك.



ف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الفصل الدراسى الثانى االختبار الثالث

ؤال الثالث: من ن�ص »فى ملعب كرة القدم«:

عنها وآخر ضارب مقدام وتدور بين الالعبين فمحجم  

ا تراض بدرسه األفهام راضوا بها األبدان بعد طالبهم  

»أ« تخير الصواب مما بين القوسين:

)ضعيف  - متراجع - فاشل(. - مرادف »محجم«: ..............    

)آخرة - أخيرة - أخري(. - مؤنث »آخر«: ..............    

)قدماء - مقدمات - مقاديم(. - جمع »مقدام«: ..............   

)الفهم - الفاهم - الفهام(. - مفرد »األفهام«: ..............    

»ب« فى البيتين وصف للمباراة وبيان ألثرها، وضح ذلك.

»جـ« ما الجمال فى قول الشاعر )فمحجم - مقدام(؟.

     النحو:
 صفة من الصفات العظيمة، يجعل اإلنسان مطمئنا فى حياته، فمن يتمسك به يرق للعال 

، وال يقاس اإلخالص إال بميزان  فاإلخالص يكسو صاحبه لباس التقوى «. ويحترمه 

أ - أعرب ما تحته خط.

ب - استخرج:

- أسلوب شرط، وحدد أجزاءه.

- نائبا للفاعل.

- فعال متعديا لمفعولين ،وحددهما.

- خبرا وبين نوعه.

جـ - »يعيد الطالب الكتابين إل المكتبة«.

ابن الجملة للمجهول وغير ما يلزم.

د- يسعى اإلنسان فى حياته - يكون محبوبا.

اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة  وغير  ما يلزم.

     اخلط: اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخري.
قم للمعلم وف التبجيال   المعلم أ ي رس

     الإمالء: اكتب ما يملى عليك.

مقـاس الكتــــــــــاب

عدد الصفحات بالغالف

عدد المــالزم

الوان المــتن

ألوان الغالف

وزن المــتن

وزن الغالف

التجليــــــــد

140 صفحة بالغالف

17 ملزمـــــــــة

60 صفحة 4 لون + 76 صفحة 1 لون

4 لـــــــــون

70 جـــــرام 

180 جرام كوشية

بشــــــــــــــر

جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم داخل جمهورية مصر العربية

املوا�صفات الفنيــة:




